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Voorwoord

Genieten, een twinkeling in de ogen, hart van de 
gemeenschap, je thuis voelen en erbij horen. Dat 
zijn belangrijke waarden in de visie van Maasdui-
nen. De afgelopen jaren hebben we veel gedaan 
om de visie waar te maken en dat blijven we doen!

We zien steeds vaker mooie en leuke initiatieven 
van mensen die graag iets voor onze cliënten en 
in onze leefgemeenschappen willen doen. Daarom 
zijn we een nieuw initiatief gestart: de Maasdoe-
ner. Als Maasdoener doe je iets wat aansluit bij 
jouw capaciteiten. Iets wat anders is, nieuw of ge-
woon iets wat je leuk vindt. Dit kan de organisatie 
van een evenement zijn, een activiteit, of een va-
kantie voor cliënten. Maar ook iets creatiefs, zoals 
een toneelstuk of een workshop. Als Maasdoener 
regel je vrijwel alles zelf en je doet het wanneer het 
jou uitkomt. 
Ook hebben we inmiddels in al onze leefgemeen-
schappen een actieve SamenSpraak. Vrijwilligers,  
buurtbewoners, cliënten, mantelzorgers en me-
dewerkers denken via de SamenSpraak mee over 
hoe we Maasduinen beter kunnen maken. Via de 
SamenSpraak krijgt iedereen vanuit zijn of haar 
rol de mogelijkheid om mee te denken, praten en 
doen. Zo wordt Maasduinen steeds meer een plek 
waar men gezien, gehoord en gekend wordt. 

Dat cliënten en familie meer betrokken worden, 
blijkt ook uit de implementatie van het cliëntpor-
taal.   Maasduinen wil met het cliëntportaal van 
Plurifom Zorg bijdragen aan de optimalisering 
van de dialoog tussen cliënten, familie/mantel-
zorgers en medewerkers. Het cliëntportaal is in 
2018 fasegewijs in gebruik genomen. Steeds meer 
mensen maken er gebruik van en hebben daarmee 
inzage in het cliëntdossier. 
Een andere mooie ontwikkeling in 2018 is de 
start van het ambitieteam. Het ambitieteam is een 
uniek team in de leefgemeenschap Waalwijk met 
13 leerlingen en 6 werkbegeleiders. De studenten 
leveren zelfstandig, met ondersteuning van de aan-
wezige werkbegeleiders, de zorg en werken volle-

dig vanuit de visie en ambities van Maasduinen.

In november 2018 is er gecommuniceerd dat 
Maasduinen het voornemen heeft om medio 2019 
te fuseren met Zorggroep Elde. Door de krachten 
te bundelen, wordt er een goed antwoord geboden 
op de vele uitdagingen en ambities die de beide 
organisaties hebben voor de toekomst. 
De sterke punten van Maasduinen blijven met de 
voorgenomen fusie behouden. We blijven inzetten 
op de twinkeling, de verbinding met de dorpen 
en wijken, persoonsgerichte zorg en het creëren 
van mooie plekken. Zo’n plek is bijvoorbeeld Park 
Vossenberg waar juist bewoners met dementie 
straks veilig en vrij kunnen wonen. De kapel zal 
daarbij gaan fungeren als een belangrijke sfeervolle 
ontmoetingsplek. De nieuwe kapel is op 1 maart 
2019 geopend en blijft bestaan voor diensten en 
zingeving. Maar de kapel is meer! Het is een cen-
trale plek aan het kerkplein waar mensen, jong en 
oud, elkaar kunnen ontmoeten. 

In dit jaar- en kwaliteitsverslag leest u wat we in 
2018 nog meer met elkaar bereikt hebben. Dit 
doen we door de uitkomsten op de onderdelen 
Veiligheid, Cliëntoordelen en Leren en werken 
aan kwaliteit uit het Kwaliteitskader Verpleeghuis-
zorg te beschrijven. Voor het profiel van de orga-
nisatie en het algemeen beschrijvend onderdeel op 
de acht onderscheiden onderwerpen die onderdeel 
uitmaken van het Kwaliteitskader wordt verwezen 
naar het Kwaliteitsplan 2019. 

Verder wordt er in dit document conform de Go-
vernancecode Zorg verantwoording afgelegd op 
het gebied van bestuur en toezicht, medezeggen-
schap en financiën. 

Ik wens u veel leesplezier.

Martin van de Ruit MBA
Raad van bestuur
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Denken en doen vanuit 
de leefgemeenschap

Maasduinen levert niet enkel zorg aan haar cliënten, maar ziet het tevens als haar opdracht om mensen 
met hun behoeften en verlangens bij elkaar te brengen. De zorgvraag van de cliënten en de behoeften 
van alle betrokkenen uit de omgeving zijn daarbij richtinggevend. We denken en doen vanuit de leef-
gemeenschap. Dat is meer dan de teams en de cliënten alleen. De leefgemeenschap, dat zijn we samen: 
onze locaties en alle betrokkenen daaromheen.
Op het niveau van de locaties spreken we dan van leefgemeenschappen en op het niveau van de teams 
over heterogene teams waar cliënten en hun mantelzorgers, werknemers en vrijwilligers deel van uitma-
ken.

Per leefgemeenschap wordt de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van de (heterogene) teams peri-
odiek gemonitord zodat er een goed beeld ontstaat van de samenstelling van de teams en van de inzet 
hiervan. Een HR adviseur maakt onderdeel uit van het collegiale team van de leefgemeenschap en is 
verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de teams. De HR adviseur staat in 
direct contact met de teams via de taakhouder ‘Capaciteitsbewaker’. 
De capaciteitsbewaker weet wat er speelt in het team en wat er aan bekwaamheden nodig is. Samen met 
de andere capaciteitsbewakers van de betreffende locatie ondersteunt ze de HR-adviseurs op het gebied 
van het leer- en ontwikkelbeleid. 

1

De personeelssamenstelling van Maasduinen zag er in december 2018 als volgt uit: 

Personeelssamenstelling peildatum 1-11-2018

Instroom (2018)  271 / 96 fte
Uitstroom (2018)  276 / 87 fte
Verzuim (2018)  4,5 % excl. zw.
Aantal medewerkers  706 / 345 fte
Contract onbepaalde tijd  510
Contract bepaalde tijd  196
Gemiddeld aantal fte  378
Aantal vrijwilligers  528

Ratio personeelskosten 
t.o.v. opbrengsten  66,5 %
(2018)

Maasduinen is als volgt onderverdeeld 
(aantal en fte):

Leefgemeenschap Kaatsheuvel  182  83
Leefgemeenschap Loon op Zand  95  42
Leefgemeenschap Waalwijk  233  112
Leefgemeenschap Rijen  144  67

Ondersteunende diensten  52  41
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1
Gedetailleerd per leefgemeenschap

Functie Kaatsheuvel Loon op Zand Waalwijk Rijen
 Aantal Fte Aantal Fte Aantal Fte Aantal Fte
Afdelings-/bewoners-/woonassistent
(niveau 1/2)  16  5,4  1  0,0  5  3,0  6  1,6
Begeleider dagbesteding en welzijn  4  2,5  4  2,3  10  3,9  3  1,9
Coördinator leefgemeenschap/Facilitair  1  0,9  1  0,6  1  1,0  1  0,7
Gastvrijheidsmedewerker (niveau 2)  2  1,2  0  0,0  0  0,0  0  0,0
Helpende (niveau 2/2+)  25  8,7  6  2,1  27  9,2  18  3,8
Kwaliteitsverpleegkundige  2  1,6  1  0,7  2  1,7  2  1,2
Leerling  8  6,0  4  3,0  16  11,9  5  3,9
Medewerker dagbesteding en welzijn  2  0,0  10  5,0  7  3,2  5  1,3
Medewerker facilitair (niveau 1/2)  35  5,8  30  6,2  60  15,0  26  10,2
Persoonlijk begeleider (niveau 3/3+)  16  13,2  5  4,2  21  16,4  10  7,7
Psycholoog  1  0,5  1  0,5  1  0,5  1  0,5
Receptiemedewerker  3  1,0  3  1,5  3  1,3  5  1,3
Sociaal Ondernemer  1  1,0  1  1,0  1  1,0  1  1,0
Verpleegkundige Specialist  1  0,5  1  0,5  1  0,5  1  0,5
Verpleegkundige (niveau 4/5)  4  2,0  4  3,3  15  11,6  8  5,8
Verzorgende (niveau 3)  58  29,9  21  9,8  61  30,0  45  21,0
Welzijnsadviseur  1  0,9  1  0,7  1  0,8  1  0,8
Overigen  2  1,6  1  0,7  1  0,7  6  4,2
Totaal  182  82,7  95  42,1  233  111,7  144  67,4

(flex)

(flex)
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In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vier relevante thema’s rondom basisveiligheid benoemd. 
Hieronder staat beschreven op welke wijze Maasduinen hier invulling aan geeft en wat er in 2018 is 
bereikt.

 2.1 Medicatieveiligheid

De geneesmiddeldistributie commissie (GDC) van Maasduinen bestaat uit een specialist ouderen-ge-
neeskunde, een verpleegkundig specialist, een kwaliteitsverpleegkundige en apothekers. De GDC heeft 
als doel: het uitvoeren van medicatiereviews, analyseren van medicijnincidenten, het formuleren, evalu-
eren en bijstellen van beleid op het gebied van medicatiedistributie en het uitvoeren van medicijn-au-
dits. 

Uit onderzoek is gebleken dat het werken met een elektronische toedieningsregistratie een bijdrage 
levert aan de medicatieveiligheid en het terugdringen van het aantal medicatie incidenten. Maasduinen 
heeft daarom in het najaar van 2018 het werken met een elektronische toedieningsregistratie (van Me-
dimo) geïmplementeerd voor cliënten met behandeling. Gezien de positieve ervaringen zal in 2019 ook 
gestart worden met de elektronische toedieningsregistratie voor cliënten zonder behandeling en cliënten 
wijkverpleging. 

Het aantal medicijnincidenten wordt structureel bijgehouden middels de rapportages uit het systeem 
van Veilig Incident Melden (VIM). Zie in de onderstaande tabellen het aantal medicijnincidenten in 
2018 en de oorzaken hiervan.  

2(Basis) Veiligheid
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Medicijnincidenten werden in 2018 met name veroorzaakt door het vergeten of een vergissing door 
medewerkers. De verwachting is daarom dat in 2019 de effecten van de inzet van de elektronische toe-
dieningsregistratie voor de afdelingen met behandeling zichtbaar zullen worden. Omdat in 2019 ook 
de overige teams zullen overgaan op de elektronische toedieningsregistratie is de verwachting dat die 
effecten later in 2019 zichtbaar worden.

2
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 2.2 Incidenten 

Maasduinen werkt met het systeem van Veilig Incident Melden (VIM) en heeft een centrale VIM-com-
missie en lokale VIM-teams. Het accent ligt daarbij op het analyseren van incidenten en het methodisch 
aanbrengen van verbeteringen. In jaarlijkse terugkomdagen met alle VIM-coördinatoren worden speci-
fieke thema’s besproken ter verbetering van het melden, het analyseren en de preventie van incidenten. 
In de lokale VIM-teams is met behulp van de PDCA-cyclus meer diepgang aangebracht in het analyse-
ren van incidenten en het borgen van verbeteracties. 

De volgende tabellen laten een trendweergave zien van het aantal en soort incidenten in de afgelopen 
jaren.

2
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De meldingen in 2018 betreffen met name valincidenten (801) en medicatie incidenten (678). De 
meeste incidenten vinden plaats tussen 08:00 en 10:00 uur en tussen 16:00 en 22:00 uur. Het aantal 
valincidenten is gedaald ten opzichte van het jaar 2017. Het aantal medicatie incidenten is iets toege-
nomen ten opzichte van 2017. De agressiemeldingen zijn afgenomen in 2018 (120). In 2017 waren er 
132 meldingen van agressie. 

 2.3 Decubituspreventie  

De werkgroep Huidletsel is gericht op het ontwikkelen van beleid en procedures ten behoeve van cy-
clisch werken ten aanzien van wondzorg. Teams worden in de dagelijkse praktijk ondersteund door de 
wondcoördinator, verpleegkundig specialisten en taakhouders huidletsel. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van diverse instrumenten zoals de handelingsprotocollen van Vilans en een risicosignalering 
wondzorg in het ECD van Pluriform Zorg. 

      Resultaat 2018 
•  De werkgroep huidletsel is in 2018 gestart met het beschrijven van het wondzorgbeleid binnen 

Maasduinen. Dit wordt in 2019 opgenomen in het kwaliteitssysteem van PREZO.
•  Er is ingezet op deskundigheidsbevordering middels ‘training on the job’ onder leiding van de 

kwaliteitsverpleegkundigen, externe wondverpleegkundige en de taakhouders huidletsel. 
•  Er zijn door de wondcoördinator vier terugkomdagen georganiseerd voor de taakhouders huid-

letsel en kwaliteitsverpleegkundigen. Tijdens deze dagen zijn de ontwikkelingen besproken met 
betrekking tot wondzorg en is er aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering en coaching. 
Ook het gebruik van het wondformulier in het ECD is besproken en een expert van de GGD 
heeft de taakhouders geschoold in hygiëne bij wondverzorging.

 2.4  Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

De BOPZ- commissie van Maasduinen bestaat uit: een BOPZ-arts, psycholoog, verpleegkundig specia-
list, sociaal ondernemer, verzorgende en een kwaliteitsverpleegkundige. De commissie stelt zich als doel: 

• het monitoren op de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen;
• het formuleren, evalueren en bijstellen van het BOPZ- beleid;
• het doen van aanbevelingen op het gebied van BOPZ-scholing;
• het uitvoeren van audits.

In 2018 is de BOPZ-commissie gestart met de voorbereidingen ten aanzien van de Wet Zorg en Dwang 
die in 2020 van kracht zal gaan. De conceptnotitie en het implementatieplan zullen medio 2019 vast-
gesteld worden. Daarnaast hebben de leden van de BOPZ-commissie in november 2018 de locaties met 
behandelafdelingen geauditeerd. 

2
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Het BOPZ-beleid binnen Maasduinen is gericht op voorkoming van de inzet van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. De afweging tussen kwaliteit van leven en veiligheid wordt daarbij steeds gemaakt.  

Resultaat 2018 
In december 2018 werd in de behandelafdelingen van Maasduinen 21,8% aan vrijheidsbeperkende 
maatregelen ingezet, dit is onder het landelijk gemiddelde. Vooral in de laatste periode van 2018 
werd een sterke daling van de inzet van de sensorbel zichtbaar. Deze inzet reduceerde van respec-
tievelijk 43% (juni 2018) naar bijna 1% (december 2018). Deze daling is te verklaren doordat er 
voortaan op cliëntniveau wordt afgewogen of de inzet van de sensorbel nog nodig is, of een veilig-
heidsmaatregel is of een vrijheidsbeperkende maatregel is. 

 2.5  Gebruik van psychofarmaca

Maasduinen voert actief beleid om vermindering van de inzet van psychofarmaca aantoonbaar te ma-
ken. Er is een multidisciplinaire aanpak geïmplementeerd ten aanzien van onbegrepen gedrag. Gedrags-
besprekingen met de zorgmedewerker, arts en psycholoog zijn daar een onderdeel van.  Maasduinen 
monitort de effecten van deze aanpak en brengt, naast het geheel aan inzet psycho-farmaca, ook speci-
fiek de hoeveelheid voorgeschreven antipsychotica op de behandelplaatsen in kaart. 
Binnen de behandelafdelingen van Maasduinen wordt minder antipsychotica voorgeschreven ten op-
zichte van het landelijk gemiddelde. Het gebruik van de antipsychotica is in 2018 gedaald. Vanuit een 
analyse kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de inzet van multidisciplinaire aanpak van onbegre-
pen gedrag resulteert in een afname van het gebruik antipsychotica. Zie onderstaande weergave:

2Professionele organisatie 

Locatie Percentage antipsychotica  Maasduinen
      Landelijk gemid.
  dec. 2017 maart 2018 juli 2018 dec. 2018

Totaal 
Maasduinen 24% 16% 16% 16% 28%
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 2.6  Advanced care planning en medische beleidsafspraken 

Bij de start van zorg wordt met de cliënt besproken welke medische beleidsafspraken er gelden (reani-
matie, wel/geen ziekenhuisopname, wel/geen levensverlengende behandelingen of anders). Dit wordt 
vastgelegd in het zorgdossier. Tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) wordt besproken of de me-
dische afspraken en de afspraken uit het zorgplan nog actueel zijn. Dat kan leiden tot bijstellingen. Ook 
tussentijdse wijzigingen in de cliëntsituatie kunnen resulteren in evaluaties en aanpassingen. Het MDO 
vindt twee keer per jaar plaats bij cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling. Soortgelijke 
evaluaties worden met cliënten met een ander type indicatie (zoals wijkverpleging) uitgevoerd tijdens 
zorgplangesprekken. In overleg met de cliënt wordt bepaald welke betrokkenen daarbij worden uitge-
nodigd.

Resultaat 2018 
De kwaliteitsverpleegkundigen hebben het instrument (intercollegiale toetsingen) voor de ondersteu-
ning van de persoonlijk begeleiders in het methodisch werken geëvalueerd. Het instrument toetst het 
methodisch werken en checkt of alle relevante informatie, waaronder de medische beleidsafspraken, 
op de juiste plaats in het zorgdossier zijn vastgelegd. Naar aanleiding van de evaluatie wordt in 2019 
het instrument bijgesteld en vervolgens breder ingezet zodat, naast de persoonlijk begeleiders, ook 
andere teamleden op dezelfde manier ondersteund worden.

2
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Genieten, een twinkeling in de ogen, je thuis voelen en erbij horen. Dat zijn belangrijke waarden in 
de visie van Maasduinen. Maasduinen wil met haar verschillende locaties meer het hart van de ge-
meenschap worden. Een centrale plek in een dorp of buurt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
genieten. Een fijne plek creëren voor iedereen. Maasduinen heeft haar visie vertaald naar de volgende 
ambities:

Met behulp van de door Maasduinen ontwikkelde kwaliteitsmonitor wordt aantoonbaar gemaakt dat 
de kwaliteit van de zorg en welzijn goed en geborgd is. Zie meer informatie over de kwaliteitsmonitor 
in paragraaf 4.2.

 3.1  Cliëntervaringen

Maasduinen voert jaarlijks een meting uit om te toetsen in hoeverre mensen zich thuis voelen bij Maas-
duinen, een twinkeling ervaren en Maasduinen herkennen als hart van de gemeenschap (de drie am-
bities van Maasduinen). De meting wordt uitgezet onder alle deelnemers van de leefgemeen-schappen 
(cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en omwonenden). Zie hieronder per ambitie 
het resultaat van de meting die in 2018 is uitgevoerd:

Heeft u de afgelopen tijd een moment van twinkeling ervaren?

3Cliëntoordelen

500

400

300

200

100

0

71

204

416

Negatief

Neutraal

Positief



13

3
Voelt u zichzelf thuis en welkom bij Maasduinen?

Vindt u dat de locatie een belangrijke plek heeft in de buurt of het dorp?

De uitkomsten van de meting van de drie ambities in 2018 zijn vergeleken met de uitkomsten van 
2017:

• In 2017 gaf 18% aan geen twinkeling te ervaren. In 2018 is dit 10%. 
• Slechts 3% voelt zich in 2018 niet thuis bij Maasduinen, in 2017 was dit 17%. 
• 85% vindt in 2018 de locatie een belangrijke plek in de buurt. In 2017 was dit 72%.
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 3.2  Net Promoter Score (NPS) 

De NPS is een methode om de klanttevredenheid te meten en vraagt naar de mate waarin men de 
organisatie zou aanbevelen bij familie, vrienden en bekenden. Maasduinen voert deze meting jaarlijks 
uit. In 2018 is de meting uitgevoerd met behulp van vragenkaarten die ingevuld werden door: cliënten, 
partners, familie/vrienden. 
De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors en Criticasters. 
De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als een percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen 
-100 en +100 situeert. Bij bijvoorbeeld 25% Promotors, 55% Passief Tevredenen en 20% Criticasters 
bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.

De uitkomst op de Net Promoter Score (NPS) was in 2018 per doelgroep:
• Zorg Thuis:   NPS 23 (32% promotoren - 9% criticasters)
• Somatiek:       NPS 17 (32% promotoren - 15% criticasters)
• Psychogeriatrie: NPS 8   (19 % promotoren -11% criticasters)

In het kader van de onderlinge landelijke vergelijkbaarheid wordt jaarlijks informatie over de Net Pro-
motor Score (NPS) aangeleverd bij de Openbare Database van het Zorginstituut en gepubliceerd op de 
website van Maasduinen. 

3

 
Uitkomsten Maasduinen 2018

  Maasduinen totaal
   SOM+PG+ZT

 NPS classificatie criticaster 12%
  passief tevreden respondent 58%
  promotor 29%

  Net Promotor Score (NPS) 17
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3

 3.3  Zorgkaart Nederland 

Zorgkaart Nederland is een onafhankelijke website met een overzicht van het zorgaanbod in Nederland. 
Cliënten en familie kunnen Maasduinen op deze website waarderen. Per kwartaal genereert Maasdui-
nen dashboardinformatie over de reviews op Zorgkaart Nederland. Zie in onderstaand overzicht het 
gemiddelde waarderingscijfer in 2018. 

 Resultaat 2018
 Gemiddelde cijfer 2018 Percentage aanbevelingen Aantal waarderingen
 8,9 100% 5

Aangezien er in 2018 slechts 5 reviews zijn geplaatst op Zorgkaart Nederland kan dit dit niet als vol-
doende representatief beschouwd worden.

 3.4  Kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg en wijkverpleging

Eind 2017 heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe indicatoren basisveiligheid 
verpleeghuiszorg vastgesteld. Deze indicatoren gelden vanaf de meting over het verslagjaar 2018 en 
gaan in op de vier thema’s van basisveiligheid: decubituspreventie, medicatieveiligheid, advanced care 
planning en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

De huidige indicatoren set voor de wijkverpleging bestaat uit drie indicatoren (inspanningen Zorgkaart 
Nederland, Promotor score, systematische en geautomatiseerde registratie zorginhoudelijke cliëntgege-
vens). 

  Resultaat 2018 
•  Indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg: In het voorjaar van 2018 zijn nog eenmaal de oude 

indicatoren over verslagjaar 2017 uitgevraagd. In het najaar van 2018 is, over verslagjaar 2018, 
een meting uitgevoerd gebaseerd op de nieuwe indicatoren. Deze gegevens zijn in het voorjaar 
van 2019 aangeleverd bij het Zorginstituut en opgenomen in de Openbare Database. 

•  Indicatoren wijkverpleging: In het najaar van 2018 zijn de indicatoren over het verslagjaar 2018 
gemeten. De uitkomsten van die meting zijn opgenomen in het Openbaar Databestand van het 
Zorginstituut.
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 4.1  Reflectie op verbeterplannen 2018 

In deze paragraaf wordt weergegeven wat er in 2018 is bereikt ten aanzien van de verbetertrajecten die 
onderdeel uitmaken van het kwaliteitsplan 2017-2018. Deze trajecten stonden in 2018 centraal en heb-
ben een nadrukkelijke samenhang met de realisatie en borging van de visie en ambities van Maasduinen.

1) Open en veilige woon-en leefomgeving 
In een zorginstelling kunnen mensen met dementie zich vaak niet vrij bewegen. Zij verblijven meestal 
op een gesloten afdeling of kleinschalige woonvoorziening. De mogelijkheden om naar buiten te gaan 
zijn beperkt. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden en hun gezondheid. Maasduinen streeft daarom 
naar een open woon- en leefomgeving per leefgemeenschap; een omgeving waarbij de veiligheid gewaar-
borgd is, maar toch een open leefgebied ontstaat. 

Park Vossenberg
De realisatie van een open woon-en leefomgeving wordt zichtbaar in de ontwikkeling van Park Vos-
senberg in Kaatsheuvel met als uitgangspunt: zelfstandig wonen en leven, met alle zorg die nodig is 
dichtbij. Mensen met dementie kunnen zich er vrij bewegen en anderen ontmoeten. 
In 2018 zijn er diverse stappen gezet op weg naar het nieuwe Park Vossenberg. Op het achter terrein van 
het park zijn individuele moestuinen en een gezamenlijke tuin in gebruik genomen. De kapel wordt het 
kloppend hart van Park Vossenberg en is daarom in 2018 omgevormd (opening maart 2019) naar een 
plek waar jong en oud elkaar ontmoet, waar bewoners en buren elkaar leren kennen en waar je onge-
dwongen kunt samenzijn voor een goed gesprek, een kopje koffie of een leuke activiteit. 

De veiligheid op Park Vossenberg zal geborgd worden door gebruik te maken van nieuwe technologie, 
herkenningspunten, routes en natuurlijke afscheidingen. Maasduinen maakt steeds meer gebruik van 
slimme sensoren. Op het Kompas (twee kleinschalige woongroepen van locatie Vossenberg) worden 
sinds de zomer van 2018 de eerste stappen gezet naar een open woon- en leefgemeenschap met behulp 
van de inzet van domotica/sensoren. Dit gebeurt in goed overleg met medewerkers, behandelaars, vrij-
willigers en familie van cliënten. Stap voor stap wordt er steeds meer bewegingsvrijheid aan cliënten 
met dementie geboden en wordt er ervaring opgedaan met een verantwoorde en zorgvuldige toepassing 
van domotica. Deze ervaringen worden gebruikt om ook binnen de andere leefgemeenschappen van 
Maasduinen een open en veilige woon- en leefomgeving te kunnen creëren. 

4Leren en werken aan kwaliteit
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4
In 2018 is er ook gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing van locatie Antoniushof in Waal-
wijk. Er is commitment vanuit de betrokken woningcorporatie om samen met Maasduinen een open 
woon- en leefklimaat te realiseren op deze locatie. Daarnaast kan er door de verbouwing ook voldoende 
dagstructuur geboden worden aan de groeiende groep VPT-cliënten. Verwacht wordt dat er begin 2020 
gestart kan worden met de verbouwing.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid heeft Maasduinen zich 30 november 2017 aangesloten bij de Green 
Deal. De Green Deal gezondheidssector Regio Hart van Brabant is een afspraak tussen 13 zorg-in-
stellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM en de stichtingen 
Stimular en MOED. De deal heeft als doel dat zorginstellingen een aanzienlijke verduurzaming van de 
bedrijfsprocessen realiseren; na 3 jaar dient minimaal aan het certificaat brons van de milieuthermo-me-
ter te worden voldaan. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder 
energie, water, catering, afval en duurzame inkoop.
 
In verband met de voorgenomen fusie met Zorggroep Elde heeft Maasduinen uitstel voor de Green 
Deal aangevraagd. De gevolgen en impact kunnen zodoende goed in beeld gebracht worden om te be-
palen of de Green Deal als uitgangspunt gaat dienen voor de nieuwe organisatie.
 
Park Vossenberg wordt voorzien van een ‘all-electric’- installatie. De duurzame uitstraling, de toekomst-
bestendigheid, het zelf opwekken van energie en de onafhankelijkheid van gas maken het ‘all-electric’ 
tot een functioneel goed en te verantwoorden installatieconcept. In 2018 is de kapel reeds verbouwd en 
deze is geheel all-electric, daarbij is overal led-verlichting aangebracht.

Onderzoek ‘Dementie terug in het hart van de gemeenschap’
Samen met onderzoeksinstituut Nivel, Universiteit Leiden en ActiZ neemt Maasduinen deel aan het 
onderzoek ‘Dementie terug in het hart van de gemeenschap’. Hierin staat de volgende onderzoeksvraag 
centraal: ‘Welke gevolgen heeft het veranderen van de bewegingsruimte voor ouderen met dementie 
voor hun kwaliteit van leven en de inbedding van de dementiezorg in de samenleving?’. Het onderzoek 
volgt gedurende vier jaar (2018-2021) de veranderingen in Park Vossenberg. Het geeft inzicht in de 
gevolgen voor bewoners, hun familie, zorgverleners en ook voor de buurtbewoners. Er wordt daarbij 
gekeken naar: bewegingsvrijheid en veiligheid, gezondheid en kwaliteit van leven en contacten met 
buurtbewoners. De nadruk ligt daarbij op kwaliteit van leven en het versterken van vaardigheden en 
sociale rollen van iedereen in de gemeenschap. 

In 2018 heeft een nulmeting plaats gevonden op locaties Vossenberg, Vita en Rosagaerde. Deze meting 
is met behulp van diverse meetmethoden uitgevoerd (vragenlijsten, observaties, walk-along-gesprekken 
en activiteitsmetingen). In december 2018 zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de me-
dewerkers die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Dit zal in 2019 een vervolg krijgen in de vorm 
van bijeenkomsten voor cliënten, familieleden, buurtbewoners, medewerkers en vrijwilligers om samen 
in gesprek te gaan over de eerste resultaten van het onderzoek en over de ontwikkelingen richting een 
open woon- en leefomgeving.
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2) SamenSpraak per leefgemeenschap 
De locaties van Maasduinen worden steeds meer echte leefgemeenschappen voor iedereen. Het is be-
langrijk om deze leefgemeenschappen samen vorm te geven en samen keuzes te maken. Dit heeft gevol-
gen voor de manier waarop de medezeggenschap is georganiseerd. Het is daarbij van belang dat iedereen 
vanuit zijn of haar rol de mogelijkheid krijgt om betrokken te zijn. Binnen Maasduinen hebben we 
daarom een nieuwe vorm van medezeggenschap ontwikkeld: de SamenSpraak. Via de SamenSpraak 
krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te denken, praten en doen.

In 2018 is er in iedere leefgemeenschap een SamenSpraak gestart bestaande uit onder andere vrijwilli-
gers, buurtbewoners, mantelzorgers, cliënten en medewerkers. Iedere SamenSpraak is meerdere keren 
bijeengekomen om het met elkaar te hebben over onderwerpen die relevant zijn voor de desbetreffende 
leefgemeenschap en naar aanleiding daarvan actie te ondernemen en/of initiatieven te ontwikkelen. 

De SamenSpraak is een aanvulling op de formele medezeggenschapsstructuur. De Centrale  Cliënten-
raad, de Ondernemingsraad en de lokale cliëntenraden blijven dus gewoon bestaan. 

3) Ontwikkeling teams
De leden van de leefgemeenschappen worden door de organisatie ondersteund om de ambities van 
Maasduinen te realiseren. Centraal in het plan van 2018 stond daarbij de toename van zelfstandig-heid, 
methodisch werken en heterogeniteit. Hieronder staat beschreven wat daarin in 2018 bereikt is.

Zelfstandigheid 
De teams van Maasduinen hebben meer ruimte gekregen voor initiatief en creativiteit en daarmee meer 
invloed en verantwoordelijkheid om samen met cliënten, familieleden en vrijwilligers zorg te dragen 
voor een veilige en zorgzame omgeving. Zij worden in dit proces ondersteund door teamcoaches. In 
2018 is er specifiek aandacht besteed aan het probleemoplossend vermogen van de teams, het gericht 

4
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hulpvragen kunnen stellen en het ontwikkelen van de vaardigheden die teamleden nodig hebben om 
constructief met elkaar in overleg te zijn. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om de teams 
hierin te ondersteunen. Zo wordt er sinds het najaar van 2018 gewerkt met een vergaderbox, is er ge-
start met een jaarlijkse kwalitatieve meting ‘teamontwikkeling’ en is het teamjaargesprek ontwikkeld. 
Dit teamjaargesprek wordt vanaf 2019, onder begeleiding van de teamcoaches, in gebruik genomen en 
heeft als doel dat medewerkers zich effectief en doelgericht kunnen blijven ontwikkelen in hun functie. 

De zelfstandigheid van de teams wordt ook bevorderd door de taakhouderschappen binnen de teams. 
Sinds 2018 wordt er gewerkt met de volgende taakhouderschappen:

1) Verbinder
2) Capaciteitsbewaker
3) Zorgregelaar
4) Materiaalman
5) Budgethouder
6) Kwaliteitsbewaker

Via de taakhouders staan de medewerkers van de staf  in direct contact met de teams en daardoor kan 
er directer ingespeeld worden op vragen. Teams krijgen daardoor meer invloed op het organiseren van 
hun werk. 

In het najaar van 2018 is een enquête gehouden onder de taakhouders om te meten hoe de onder-
steuning door de proceshouders (stafmedewerkers) ervaren wordt. Naar aanleiding van de uitkomsten 
wordt per taakhouderschap met de taakhouders besproken welke verbeteringen er aangebracht kunnen 
worden. Zie hieronder de uitkomsten:

Stichting breed: gemiddelde cijfer per vraag over alle gekozen taakhouderschappen

4
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Methodisch werken 
Teamleden worden door de taakhouderschappen gestimuleerd om methodisch te werken. Tijdens bij-
eenkomsten van de taakhouders worden verbeterpunten gesignaleerd en processen volgens een verbe-
tercyclus (Plan-Do-Check-Act) verbeterd. 

Om het methodisch werken met het zorgplan te optimaliseren hebben de kwaliteitsverpleegkundigen 
ook in 2018 weer intercollegiale toetsingen uitgevoerd. Tijdens deze toetsingen worden, samen met de 
persoonlijk begeleiders, verschillende cliëntendossiers ingezien om te beoordelen in hoeverre er metho-
disch wordt gewerkt. De kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen vervolgens de persoonlijk begelei-
ders om verbeteringen aan te brengen in het zorgplan. 
Naar aanleiding van, onder andere, de intercollegiale toetsingen is geconstateerd dat er binnen de teams 
ook behoefte was aan teamscholing ten aanzien van het werken met het ECD van Pluriform Zorg. Er is 
daarom eind 2018 gestart met een extra scholingstraject onder begeleiding van organisatie KiesFocuz.

Eind maart 2018 is Maasduinen gestart met de implementatie van het cliëntportaal om daarmee de 
dialoog tussen cliënten, familie/mantelzorgers en medewerkers te optimaliseren. Het cliëntportaal van 
Pluriform Zorg is fasegewijs in gebruik genomen. In december 2018 maakten er in totaal 378 mensen 
gebruik van het portaal, daarbij gaat het om de toegang tot in totaal 231 cliëntendossiers. Cliënten, 
familieleden/mantelzorgers en medewerkers stellen veelvuldig vragen aan elkaar en voorzien elkaar van 
informatie via de berichtenfunctie. 

Heterogeniteit
Bij Maasduinen wordt de samenstelling van de teams zoveel mogelijk gebaseerd op heterogeniteit. Me-
dewerkers maken onderdeel uit van een netwerk van professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en om-
wonenden uit de buurt. Alle betrokkenen vervullen een rol in de gezamenlijke taakstelling van een 
team. In 2018 zijn de eerste stappen gezet in de vorming van heterogene teams. De samenstelling is 
stapsgewijs aangepast zodat alle teams bestaan uit meerdere verschillende formele disciplines. Zo zijn 
medewerkers facilitair en welzijn aan teams met zorgmedewerkers gekoppeld om zo breed mogelijk in 
te kunnen spelen op de behoeften van de cliënten. Daarbij wordt ook in de uitvoering van de taakhou-
derschappen met elkaar opgetrokken. 
Ook worden informele disciplines vanuit hun kwaliteiten en talenten steeds meer betrokken. Voor-
beelden hiervan zijn het geven van een rol aan vrijwilligers bij de uitvoering van de interne audits, het 
betrekken van cliënten bij de selectieprocedure van nieuwe medewerkers en het doen van boodschappen 
door vrijwilligers of mantelzorgers voor groepen cliënten. 

De teams worden bij de ontwikkeling van heterogeniteit ondersteund door de welzijnsadviseurs en de 
teamcoaches. Dit wordt in 2019 gecontinueerd.

4
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4) Ambitieteam (nieuwe leeromgeving) 
Hoe maak je leerlingen in de zorg enthousiast voor het werken in de ouderenzorg? Door te ervaren hoe 
leuk het is! Dat is het uitgangspunt van het ambitieteam waarin studenten zelf de zorg en het welzijn 
binnen een team organiseren. Zij worden daarbij ondersteund door meewerkende studentbegeleiders. 
In het ambitieteam staan de visie en ambities van Maasduinen centraal. Gezamenlijk zijn de studenten 
verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de cliënten en taken zoals het omgaan met budgetten, de 
planning en de kwaliteit van zorg. De rol van de cliënt is daarbij essentieel. Cliënten spelen bijvoorbeeld 
een rol bij sollicitaties en evaluatie- en beoordelings-momenten. 

Naast het uitdragen van de visie en ambities levert het ambitieteam ook een bijdrage aan het aantrekken 
en behouden van voldoende goed opgeleide zorgmedewerkers. Dat is één van de doelstellingen van de 
samenwerking in de regio Midden Brabant. Zorgkantoor VGZ, een aantal zorginstellingen en oplei-
dingsinstituten, de Zorgacademie Midden-Brabant en Transvorm trekken binnen deze samenwerking 
samen op ten aanzien van de arbeidsmarktproblematiek in de ouderenzorg.

Het eerste ambitieteam van Maasduinen is op 1 september 2018 van start gegaan in leefgemeen-schap 
Waalwijk. Het team bestaat uit studenten van verschillende opleidingsniveaus (niv. 3 t/m 5). In de eer-
ste periode heeft het team zich gevormd, zijn er bijeenkomsten met cliënten georganiseerd en zijn de 
eerste stappen gezet in het meten van de kwaliteit van zorg (borging evaluaties, intervisie, zelfreflectie). 
Eind 2018 zijn de eerste ervaringen met het ambitieteam met de cliënten besproken. Cliënten gaven aan 
erg tevreden te zijn over de zorgverlening, bereikbaarheid teamleden, cliëntvriendelijkheid en het direct 
inspelen op vragen/wensen. Er zijn speerpunten benoemd die in 2019 verder opgepakt zullen worden. 
Het streven is om in 2019 te starten met een tweede ambitieteam in een andere leefgemeenschap van 
Maasduinen. 

4
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 4.2 Kwaliteitsmonitor

Met behulp van de kwaliteitsmonitor van Maasduinen worden zowel cliëntenervaringen als ervaringen 
van medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen de leefgemeenschappen gemeten. De 
kwaliteitsmonitor bestaat uit een beschrijving van indicatoren gekoppeld aan diverse meetmethoden. 
De indicatoren zijn gebaseerd op de drie strategische pijlers: professionele organisatie, co-creatie leefge-
meenschap en sociaal ondernemen. Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten 
zoals interviews/ gesprekken, vragenkaarten en enquêtes via de enquêtemodule van de Maasduinen 
App. Ook de jaarlijkse meting van de Net Promotor Score (NPS) maakt onderdeel uit van de kwali-
teitsmonitor.

Drie maal per jaar wordt er een vier maanden rapportage opgeleverd met een weergave van de uitkom-
sten van de metingen. Deze rapportage geeft weer hoe het ervoor staat met de indicatoren en biedt input 
voor verbetermaatregelen en de verantwoording van de sociaal ondernemer aan de bestuurder. 

 4.3 Kwaliteitssysteem PREZO en audits

Het kwaliteitssysteem van Maasduinen is opgebouwd volgens het werk- en denkmodel PREZO (PREs-
taties in ZOrg). PREZO stimuleert het systematisch verbeteren van de cliëntzorg aan de hand van de 
PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In het kwaliteitssysteem van Maasduinen zijn de interne afspra-
ken, protocollen en overige instrumenten opgenomen die medewerkers kunnen gebruiken bij het beha-
len van het gewenste resultaat voor de cliënten. 

Maasduinen wordt ieder jaar extern getoetst (door Perspekt) ten behoeve van het kwaliteitskeurmerk 
PREZO. In 2017 zijn alle locaties initieel getoetst en in 2018 heeft de eerste tussentijdse toetsing plaats-
gevonden. Dit heeft geresulteerd in het continueren van de in 2017 behaalde keurmerken (4 gouden en 
1 zilveren keurmerk). In 2019 volgt de tweede tussentijdse toetsing.

Om op specifieke onderwerpen ook zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, voert Maasduinen ieder 
jaar twee interne audits uit volgens de ‘klantreismethode’. In een klantreis kijken de auditoren door de 
ogen van een cliënt. Het is een audit die wordt gekenmerkt door observaties waarbij auditoren benoe-
men wat ze zien en daarop doorvragen. Naast deze klantreizen worden ook structurele audits uitgevoerd 
op de onderwerpen: mondzorg, BOPZ, medicijnen, HACCP en hygiëne. 
In 2018 is er een interne audit ‘Arbo en Veiligheid op de werkvloer’ en een audit ‘Welzijn’ uitgevoerd. 
De uitkomsten van deze audits hebben geresulteerd in een verbeterplan per leefgemeenschap.

4
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 4.4  Lerend netwerk 

Maasduinen vormt samen met Sint Franciscus, Het Laar, Maria-Oord, ’t Heem en Amaliazorg een net-
werk om continu van elkaar te leren en de zorg- en dienstverlening te optimaliseren. 
In deze samenwerking vindt informatie-uitwisseling plaats, wordt er gewerkt aan benchmarking en 
wordt aan de medewerkers van de deelnemende organisaties de mogelijkheid geboden elkaar te ont-
moeten en kennis te delen. 

In 2018 hebben de deelnemende organisaties hun jaar-en kwaliteitsverslagen 2017 en kwaliteits-plan-
nen 2019 met elkaar gedeeld en van feedback voorzien. In september 2018 is door de leden van het 
lerend netwerk een symposium georganiseerd. Tijdens het symposium kwamen ongeveer 100 mede-
werkers en leden van de OR en CCR samen om elkaar te leren kennen en via workshops kennis en 
ervaringen uit te wisselen. Naar aanleiding van de positieve ervaringen wordt er in 2019 wederom een 
symposium georganiseerd.
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 5.1  Bestuur en toezicht

Maasduinen heeft het bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording adequaat geregeld con-
form de Zorgbrede Governancecode 2017 en handelt hier ook naar. 

Raad van Bestuur
Maasduinen kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan de Raad van 
Toezicht (RvT). Een reglement Raad van Bestuur en de statuten van de stichting vormen de basis voor 
het functioneren van de RvB. De bestuurder van Maasduinen is: 

 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
 Martin van de Ruit MBA Raad van Bestuur - Lid Raad van Toezicht bij Stichting
 Vanaf 16 december 2015     Huisarts organisatie Kempen en 
    omstreken (SHoKo).
   - Vice voorzitter Raad van Toezicht 
    De Meent Groep
   -  Voorzitter commissie Arbeid ActiZ

De bezoldiging van de bestuurder is door de RvT vastgesteld en is in overeenstemming met de geldende 
normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Conform de Governancecode Zorg worden 
via dit kwaliteits- en jaarverslag de gemaakte onkosten en vergoedingen van de RvB in het jaar 2018 
gepubliceerd. In 2018 is in totaal € 14.000 vergoed en verstrekt, waarvan € 5.000 betrekking heeft op 
opleiding en deskundigheidsbevordering en € 6.000 op facilitering mobiele devices. De overige € 3.000 
betreffen vooral representatiekosten.

De bestuurder heeft maandelijks overleg met het Managementteam (MT) van Maasduinen. Het MT 
bestaat naast de bestuurder uit de vier sociaal ondernemers, de strategisch adviseur Financiën, de strate-
gisch adviseur HR en de bestuurssecretaris. De bestuurder is voorzitter van het overleg met het MT en 
bevordert een breed gedragen advisering ten behoeve van de besluitvorming. 
De bestuurder heeft ook bilateraal overleg met alle leden van het MT en er vindt drie keer per jaar een 
vier maanden gesprek plaats met de sociaal ondernemers (verantwoording en bespreking vier maanden 
rapportage en financiële cijfers). 
Daarnaast heeft de bestuurder periodiek overleg met de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad, 
de Ondernemingsraad en met één van de specialisten ouderengeneeskunde die tevens de functie van 
Bopz-arts bekleedt.

5Governance
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het intern toezichthoudend orgaan van Maasduinen. Het uitgangspunt 
voor het functioneren van de RvT vormen de statuten van Maasduinen en het reglement RvT. De RvT 
ziet integraal toe op het besturingsproces van Maasduinen met aandacht voor de resultaten en de visie 
en ambities zoals verwoord in het strategisch meerjarenplan. De RvT beziet vraagstukken vanuit ver-
schillende perspectieven en is een kritische sparringpartner voor de bestuurder.

De RvT van Maasduinen telt vijf leden. In verband met het verlopen van de zittingstermijn van me-
vrouw Scheifes is in januari 2018 de heer Gustav Breuer toegetreden als nieuw lid van de RvT. 
In december 2018 is de heer van den Bosch herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. 
Er is tevens besloten de termijn van de voorzitter van de RvT te verlengen tot en met 1 juli 2019. Met 
dit besluit wordt de continuïteit van het proces, in het kader van de voorgenomen samenwerking, be-
waakt en blijft de waardevolle ervaring en kennis van de voorzitter behouden tot en met de voorgeno-
men fusiedatum. De honorering van de RvT voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.

De RvT van Maasduinen bestond in 2018 uit de volgende leden:
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Naam Aandachtsgebieden (Neven)functies

Mw. W. J. van Stam
Voorzitter

In functie sinds 
1-1-2011

Dhr. Mr. L.P. van den
Bosch
Vice voorzitter

In functie sinds
1-1-2015

Dhr. Drs. J.T.J. Roijakkers
Lid 

In functie sinds 
18-9-2013

Uit functie per
4-2-2019

Mevr. Drs. M.J. Jager
Lid 

In functie sinds 
18-9-2013

Dhr. Ir. G.S. Breuer 
Lid

In functie sinds 
1-1-2018

- OR
- Cliëntenraad
- Remuneratie
- Voorzitter

- Financiën
- Juridische zaken
- Health Governance

- Financiën

- Kwaliteit en Veiligheid

- Vastgoed
- Kwaliteit en Veiligheid

- Directeur/eigenaar W.J. van Stam Beheer BV
- Lid van de Raad van Toezicht van  

AMW-ML (algemeen maatschappelijk werk 
Midden-Limburg) en CJG ( Centrum voor 
Jeugd en Gezin)

- Directeur- eigenaar van STAMplus  
interim management en coaching

- Voorzitter Clubraad Skinlo

- Directeur/eigenaar van L’Aquila Beheer BV
-  Bedrijfsadviseur/mediator en vennoot bij 

Affetto
 Bedrijfsadvisering en coaching
-  Parttime docent Tio University of applied
 sciences.

- Belastingadviseur en NMv-Mediator bij 
 Lexcore N.V., Advocaten en Belastingadvi-

seurs te Tilburg t/m juni 2018
-  Directeur / eigenaar van Roijakkers Beheer 

B.V. en Roijakkers Advies B.V.
-  Toezichthouder Stichting Geboortezorg 

Utrecht (STBN) t/m september
-  Toezichthouder Stichting Leerrijk in  

Waalwijk t/m januari
-  Fiscalist belastingdienst m.i.v. oktober

- Hoofd medische zaken LUMC, Kinderarts
-  Lid Raad van Advies IGJ
-  Lid commissie Trends Centramed

- Directeur/eigenaar Buro Breuer
-  Voorzitter Raad van Commissarissen  

corporatie Vallei Wonen te Woudenberg
-  Afstudeerbegeleider / docent aan de HAN, 

TU Delft en TU Eindhoven



27

5
In 2018 hebben de RvT en de bestuurder vijf keer vergaderd. Naast deze reguliere vergaderingen heb-
ben er extra vergaderingen plaatsgevonden in verband met de voorgenomen fusie met Zorggroep Elde.  
De RvT van Maasduinen heeft twee commissies ingesteld: de Auditcommissie en de commissie Kwa-
liteit en Veiligheid. De primaire rol van de Auditcommissie is het bieden van advies en ondersteuning 
aan de RvT in het toezicht op het financiële beheer en beleid van Maasduinen.
Ten behoeve van een gestructureerd toezicht op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en veilig-
heid van de zorg wordt er gewerkt met een commissie Kwaliteit en Veiligheid. Zowel de Auditcommissie 
als de commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn twee keer bij elkaar gekomen in 2018.

Om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit en veiligheid binnen de stichting ontvangt de RvT naast 
de financiële rapportage ook de vier maanden rapportage. De vier maanden rapportage vormt een be-
langrijk onderdeel van het toetsingskader van de RvT omdat zij op basis hiervan kunnen beoordelen in 
hoeverre de visie en ambities waargemaakt worden.

Een vertegenwoordiging van de RvT heeft in 2018 een dialoog gevoerd met de Ondernemingsraad en 
Centrale Cliëntenraad. In juni 2018 heeft de RvT onder begeleiding van een extern deskundige haar 
eigen functioneren geëvalueerd en in het najaar is het individueel functioneren van de bestuurder en het 
samenspel tussen de RvT en RvB geëvalueerd. 

In 2018 heeft de RvT onder meer haar goedkeuring verleend aan: 

• de benoeming van de nieuwe accountant
• het vestigen van het recht van hypotheek en het afgeven van het pandrecht. Dit in verband met de 
     eerste financieringsovereenkomst voor Park Vossenberg
• de jaardocumenten (jaar- en kwaliteitsverslag, de jaarrekening en het accountantsverslag 2017)
• de managementletter 2018
• de begroting, het kwaliteitsbudget en het kwaliteitsplan 2019
• de businesscase voor de verbouwing en uitbreiding van de capaciteit op locatie Vita.

In het kader van de voorgenomen fusie is er door de Raad van Toezicht: 

• goedkeuring verleend aan het tekenen van de intentieverklaring (10 juli 2018) door de bestuurders 
     van Maasduinen en Zorggroep Elde, waarin zij afspreken een onderzoek te starten naar een 
     mogelijke samenwerkingsvorm tussen beide organisaties.
• een akkoord gegeven op de inhoudelijke richting van de voorgenomen samenwerking en dat de 
     meest passende vorm van de samenwerking een fusie is. Daarmee kon het verkenningsonderzoek
     gecontinueerd worden (eerste go or no go moment onderzoekstraject).

De Raad van Toezicht heeft 2018 ervaren als een bewogen jaar voor Maasduinen. Binnen het team van 
sociaal ondernemers hebben een aantal wisselingen plaats gevonden. De aannemerscontracten voor de 
nieuwbouw van Park Vossenberg zijn getekend en de RvT heeft gezien dat er met grote voortvarendheid 
is gewerkt aan de nieuwe bestemming van de kapel. Deze is inmiddels operationeel. De organisatie is 
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verder actief bezig te anticiperen op de toekomst en de nieuwe vragen en wensen van haar cliënten. Dit 
was de aanleiding voor een oriënterend onderzoek naar de ideale schaalgrootte voor de organisatie in 
relatie tot een mogelijke samenwerkingsvorm. Dit heeft geresulteerd in een intentieovereenkomst voor 
een mogelijke samenwerking met Zorggroep Elde.

 5.2 Samen klaar voor de vragen van morgen

Zoals in het voorwoord al benoemd heeft Maasduinen het voornemen om te fuseren met Zorggroep 
Elde uit Boxtel. Na het tekenen van de intentieverklaring door de bestuurders is er in de tweede helft 
van 2018 een onderzoek uitgevoerd naar deze mogelijke samenwerking. Het onderzoek heeft bevestigd 
dat beide organisaties financieel gezond zijn en dat de kwaliteit van zorg op orde is. Een cultuuronder-
zoek heeft ook aangetoond dat Zorggroep Elde en Maasduinen goed bij elkaar passen. 

De visie en inhoudelijke ambities komen goed overeen. Net als Maasduinen is Zorggroep Elde een orga-
nisatie die sterk lokaal verankerd is en een hoge kwaliteit van zorg biedt. Meer leefplezier bij cliënten en 
een twinkeling in de ogen van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen staan voorop. 
Beide organisaties omarmen ook het concept van het wonen en leven in vrijheid. 

De nieuwe organisatie belooft de allerleukste Brabantse werkgever te zijn. We willen goede professionals 
en vrijwilligers behouden en nieuw talent aantrekken. Samen hebben we meer slagkracht om onze dien-
sten nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de mensen in de dorpen en wijken. De voorgeno-
men fusie helpt tevens om de strategische doelstellingen voor innovatie en de groei en professionaliseren 
van de wijkverpleging en tijdelijke zorg te realiseren. 

Voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de zorgaanbieders biedt de samen-
werking veel kansen en mogelijkheden. In de nieuwe organisatie zetten zo’n 2000 medewerkers en 1400 
vrijwilligers zich in voor ongeveer 3.500 cliënten in Boxtel, Esch, Haaren, Vught, Kaatsheuvel, Loon op 
Zand, Liempde, Rijen, Sint Michielsgestel en Waalwijk. Na een positief besluit van de formele autori-
teiten (NZa, ACM) zal de fusie op 1 juli 2019 ingaan.

 5.3 Medezeggenschap

Cliëntenraad 
Maasduinen beschikt over een goed functionerend medezeggenschapsorgaan voor cliënten en betrekt 
op actieve wijze de mening van de cliëntenraad. Op iedere locatie is een lokale cliëntenraad actief en op 
stichtingsniveau een centrale cliëntenraad (CCR). 
De lokale cliëntenraden houden zich hoofdzakelijk bezig met de belangen van de cliënten van de be-
treffende locatie/leefgemeenschap. Zij kijken daarbij naar zaken zoals de kwaliteit van de zorg, klachten 
en wensen, de activiteiten die worden georganiseerd en het eten en drinken. De lokale cliëntenraden 
hebben periodiek overleg met de sociaal ondernemer. 

5
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De voorzitters van de lokale cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR is 
de gesprekspartner van de Raad van Bestuur en behandelt vooral locatie overstijgende (beleids)thema’s. 
De CCR van Maasduinen wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en bestond in 2018 uit de 
volgende personen:

• mevrouw E. van Heijst (Vossenberg en Rosagaerde)
• de heer B. Sigmans (Venloene)
• mevrouw M. Verhagen (Antoniushof, gestopt per 1 juli 2018) 
• de heer G. van Lisdonk (Vita)

De CCR heeft in 2018 vier keer vergaderd met de bestuurder en er heeft een dialoog plaatsgevonden 
met de RvT en de OR. Een vertegenwoordiging van de CCR is aanwezig geweest bij het voorjaarsover-
leg met het zorgkantoor (inkoop Wet Langdurige Zorg) en de leden zijn uitgenodigd voor het symposi-
um dat in het najaar was georganiseerd vanuit het Lerend Netwerk. De ontwikkelingen rondom de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018), vastgoed en de uitkomsten ten aanzien van 
een aantal relevante cliëntervaringen zijn terugkerende agendapunten geweest in 2018.

In 2018 heeft de centrale cliëntenraad een positief advies uitgebracht op:  

• de begroting 2018
• het Plan zinvolle daginvulling 2019 (gebaseerd op de extra middelen W&T)
• het kwaliteitsplan 2019 (het kwaliteitsplan en de inzet van de extra kwaliteitsgelden is door de sociaal 

ondernemers toegelicht aan de leden van de CCR)
• de verlenging van de termijn van de voorzitter van de RvT tot en met 1 juli 2019
• de inhoudelijke richting van de voorgenomen fusie van Maasduinen met Zorggroep Elde.

Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) is in 2018 met zes leden van start gegaan. Gedurende het jaar hebben er 
verkiezingen plaatsgevonden. In het kader van de verkiezingen is het OR reglement vernieuwd. De ver-
kiezingen hebben geleid tot een volledig gevulde en representatieve OR. Eind 2018 zag de samenstelling 
van de OR er als volgt uit:

5
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• H. Stevens (voorzitter)  Antoniushof
• M. Bouras (vice-voorzitter)  Vita
• Y. Eijkemans (secretaris)  Venloene
• E. de Beer   Vita/ Staf- en Ondersteunende diensten
• E. Mallens    Vossenberg/Rosagaerde
• M. Nagelkerke   Staf- en Ondersteunende diensten
• I. Rens   Vita
• R. Straver    Antoniushof
• K. van Wanrooy  Venloene

Het jaar 2018 stond voor de OR in het teken van de zichtbaarheid binnen de organisatie, de verkiezin-
gen, de privacy wetgeving (AVG), het verzuimprotocol, de nieuwe CAO VVT, het roosterbeleid en het 
voorgenomen fusietraject. 

De OR heeft haar geplande overleg- en strategisch overlegvergaderingen gehad met de bestuurder en 
met de financiële commissie zijn de jaardocumenten en de begroting 2019 besproken. Er is in 2018 
twee maal door twee leden van de RvT een vergadering van de OR bijgewoond. Daarnaast heeft er een 
dialoog plaatsgevonden tussen de OR en CCR.

In 2018 heeft de Ondernemingsraad onder andere positief advies uitgebracht ten aanzien van:

• Het verstrekken van de onderzoeksopdracht tot samenwerking aan een extern adviesbureau
• De richting van de beoogde samenwerking en de voortzetting van het onderzoek naar een  
 intensieve samenwerking tussen Maasduinen en Zorggroep Elde
• Het kwaliteitsplan 2019

De OR heeft onder meer instemming verleend aan het Verzuimprotocol en het Plan deskundigheids-be-
vordering 2019 (vanuit de extra middelen waardigheid en trots). 

In het kader van het verkenningstraject tot een intensieve samenwerking tussen Maasduinen en Zorg-
groep Elde heeft de voorzitter van de OR zitting genomen in de Werkgroep Personeel en heeft zij deel-
genomen aan de cultuurscan die is uitgevoerd binnen de beide organisaties. 

De OR heeft scholing gevolgd over de rol van de OR in relatie tot de WOR en cao en expliciet over het 
fusietraject. 

Als aanvulling op de formele medezeggenschapsstructuur wordt er binnen de leefgemeenschappen van 
Maasduinen gewerkt met een SamenSpraak (zie voor meer informatie paragraaf 4.1).

5
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 5.4   Financieel beleid

Resultaat en resultaatontwikkeling 2018 
Maasduinen heeft over 2018 een positief exploitatieresultaat van ruim € 0,8 miljoen (2,8%) gereali-
seerd. Na aftrek van de incidentele baten en lasten ontstaat een positief genormaliseerd resultaat van cir-
ca € 1 miljoen (3,3%). De incidentele lasten komen vooral voort uit het intensief veranderprogramma 
om het Meerjarenplan 2017-2018 van Maasduinen goed te verankeren in de organisatie, de invoering 
van de Compensatieregeling transitievergoedingen zieke medewerkers, afwikkeling van de Wlz-omzet 
2017 en enkele vaststellingsovereenkomsten.

 Resultaat  (* € 1 miljoen) 2018 2017

 Exploitatieresultaat  + € 0,8 + € 0,2
 Genormaliseerd resultaat + € 1,1 + € 0,5

In 2018 is het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering verder verbeterd (toename genormaliseerd resul-
taat met € 0,6 miljoen). Deze verbetering komt opnieuw door het stringenter sturen op de instroom van 
Wlz-cliënten door wachtenden actiever in het vizier te houden en vrijkomende verblijfsplaatsen sneller 
te herbezetten.  
De Wlz-contractering met het Zorgkantoor VGZ is naar tevredenheid verlopen. Op basis van per-
soonsvolgende bekostiging heeft het zorgkantoor de gerealiseerde productie nagenoeg volledig kunnen 
contracteren. De doelmatigheidsafspraak om ook meer in te zetten op VPT- en MPT-instroom en –pro-
ductie is gecontinueerd, waarbij vooral de VPT-instroom is toegenomen. 

De omzet ZVW (wijkverpleging en ELV) is lager uitgekomen dan begroot onder meer door het moei-
zamer kunnen invullen van de vacatures van hoger gekwalificeerde functies. Het tijdelijk bemensen met 
inhuur via uitzendbureaus bleek ook niet altijd een goed alternatief te kunnen zijn. Het verdere perspec-
tief van ZVW-zorg in de regio is betrokken in de komende fusie met Zorggroep Elde. 
Mede door de inzet van de extra middelen in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de 
formatie met circa 7% gestegen. De loonkosten per fte zijn beperkt gestegen van € 46.900 (2017) naar 
€ 47.600; dit is deels een gevolg van de Cao 2016-2018  (structurele salarisverhoging van 4% per 1 
oktober 2018). De inhuurkosten van uitzendkrachten zijn door de krapte op de arbeidsmarkt verder 
toegenomen met circa 14%. De krapte op de arbeidsmarkt en de werving van nieuwe medewerkers 
vraagt voortdurend onze aandacht; het aantrekken van een recruiter moet een meer gerichte aanpak 
mogelijk maken.
Voor een nadere toelichting op onderdelen wordt naar de jaarrekening 2018 verwezen.

Kasstromen (liquiditeitspositie)
De liquiditeitspositie van Maasduinen is in 2018 gestegen van € 9,5 miljoen naar € 16,4 miljoen. Deze 
stijging komt voort uit het aangaan van een banklening met het oog op de nieuwbouw van Park Vossen-
berg in Kaatsheuvel. In maart 2019 is deze nieuwbouw gestart, oplevering wordt medio 2020 verwacht. 
Het kasstroomoverzicht (zie jaarrekening 2018) ziet er samengevat als volgt uit (in miljoenen):
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     2018 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten  1,9 -0,7  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1,9 -1,8 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  6,9 -0,1 
Mutatie liquide middelen 6,9 -2,5 

Ontwikkeling ratio’s
 Financiële ratio’s 2018 2017 2016 2015 2014 Interne
        norm

 Solvabiliteit (EV/omzet) 41% 42% 43% 43% 36% 25%
 Vermogen (EV/balanstotaal) 44% 56% 52% 54% 50% 25%
 Liquiditeit 4,1 2,5 2,3 3,5 2,4 1,3

De actuele ratio’s, alsmede die uit de meerjarenprognose t.b.v. de voorgenomen fusie met Zorggroep 
Elde, laten in de periode tot 2028 een goede ontwikkeling van de diverse ratio’s zien. Daarmee levert 
Maasduinen een goede en gezonde financiële inbreng in de nieuwe fusie-organisatie. 

Risicoparagraaf
In het verslagjaar zijn diverse strategische en bedrijfsvoeringsrisico’s opgenomen in de verantwoording 
van de sociaal ondernemers op basis van de nieuwe vier-maandenrapportage. Doel is om de soms ab-
stracte risico’s te vertalen naar voor de eigen leefgemeenschap herkenbare thema’s. Vervolgens kunnen 
de sociaal ondernemer en zijn (collegiaal) teams maatregelen en acties concreet naar de lokale omstan-
digheden uitzetten en realiseren. 

Maasduinen ziet voor de komende periode als belangrijkste risico’s:

• De krapte op de arbeidsmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief. Er is meer instroom nieuwe mede-
werkers nodig, zeker bij een eigen ‘vergrijzend’ medewerkersbestand. Het regionaal convenant met 
meerdere zorgaanbieders, opleidingsinstituten en zorgkantoor moet bijdragen aan verbeteringen op 
middellange termijn. De uitvoering van het regioplan komt op gang; van groot belang is dat zowel 
de extra middelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als de subsidiemiddelen SectorPlan Plus 
adequaat kunnen worden ingezet. 

• De toenemende complexiteit in zorgvraag en multiproblematiek vraagt niet alleen meer personele inzet 
maar ook anders gekwalificeerd personeel (bijv. ggz-verpleegkundigen en psychologen). Deze vraagstel-
ling lift mee in bovengenoemd regioplan. Daarnaast wil Maasduinen extra inzetten op domotica om 
het dag- en nachtritme van de zwaardere zorgcliënten te ondersteunen. Vooruitlopend op de nieuw-
bouw Park Vossenberg, waarin optimaal gebruik gemaakt van domotica om de beweegvrijheid in een 
open PG-omgeving te bevorderen, is een pilot in Kaatsheuvel gestart voor 24 cliënten. Grenzen en 
mogelijkheden van de inzet domotica worden daar gezocht, beproefd en verbreed naar andere locaties.

De voorgenomen fusie met Zorggroep Elde maakt het vanaf medio 2019 beter mogelijk om genoemde 
risico’s aan te pakken en van aantrekkelijke perspectieven en oplossingen te voorzien. 
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