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Maatschappelijk verslag 

 

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 

 

Het jaar 2015 heeft grotendeels in het teken gestaan van de veranderingen in wet- en 

regelgeving in het kader van de decentralisering van de zorg en de introductie van de 

participatiesamenleving. Samenwerkingsrelaties met andere organisaties maar ook binnen 

de organisatie zijn hierdoor veranderd, maar ook de rol van verschillende stakeholders is 

gewijzigd.  

 

De organisatie is teruggegaan naar de kern van de bedrijfsvoering en heeft alle niet-

kernactiviteiten uitbesteed of stopgezet waar dat mogelijk was. De hele zorgstructuur 

inclusief de samenstelling van de zorgafdelingen, waarbij betaalde en niet betaalde 

professionals met elkaar een afdeling bemannen, is gewijzigd. Zoveel mogelijk “ 

verstoringen”  in het primaire proces zijn gecentraliseerd zodat de medewerkers op de 

afdelingen efficiënter hun tijd kunnen indelen en zo min mogelijk van de afdeling af hoeven 

te gaan. Innovatieve geautomatiseerde middelen zijn ingezet waardoor op een centraal punt 

24 uur per dag 7 dagen per week toezicht gehouden kan worden op en buiten de locaties.  

 

De organisatie heeft met een groter aantal sub- doelgroepen, declaratiestromingen, 

inkoopprocessen en verantwoordingseisen te maken gekregen dan voorheen. De 

complexiteit van de administratieve processen en de bewaking hiervan is toegenomen. Ook 

de onzekerheid op budgettair gebied is gegroeid. Het jaar 2015 is een overgangsjaar 

geweest met bijbehorende overgangsrechten, welke in 2016 grotendeels verdwenen zijn. 

 

Eind 2014 is de hele transitie van de organisatie opgesteld en direct per januari 2015 is 

gestart met de invoering. In het tweede kwartaal is een tweede fase van de transitie 

ingegaan, waarbij aanvullende ingrepen noodzakelijk geweest zijn in de organisatie. Het is 

een onrustig, onzeker jaar geweest, waarin de organisatie alle energie heeft moeten steken 

in het alles omvattende veranderingsproces. Met vallen en opstaan is het ons wel gelukt! De 

organisatie is gekanteld, heeft een groter beroep op onbetaalde professionals kunnen doen 

en heeft de hele transitie goed overleefd. Zelfs financieel is het gelukt om vanuit een slechte 

startpositie in 2014 een positief resultaat te boeken over 2015, waar een negatief resultaat 

van ruim € 200.000,- het uitgangspunt was.   

 

Een turbulent jaar waarin wederom grote stappen gemaakt zijn om de 

toekomstbestendigheid van Stichting Eykenburg te vergroten. Ik ben trots dat wij er met 

elkaar in geslaagd zijn in een zeer kort tijdsbestek de hele zorgorganisatie zodanig anders 

vorm te geven dat deze een gezonde basis is voor de toekomst.  

 

Samen maken we het verschil! 

 

Drs. A. Reede 

Raad van Bestuur 
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2. Profiel van de organisatie 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

 

  

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Eykenburg 

Adres Kruisbessenstraat 12 

Postcode 2564 VD 

Plaats Den Haag 

Telefoonnummer 070 – 750 7000 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41149967 

E-mailadres info@eykenburg.nl 

Internetpagina www.eykenburg.nl 

 

2.2 Structuur van het concern 

 

De directie wordt gevormd door de Raad van Bestuur. Het hoogste toezichtorgaan is de Raad 

van Toezicht. Leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht is het principe van 

Health Care Governance. In Stichting Eykenburg is een ondernemingsraad actief. Voor alle 

cliënten van Stichting Eykenburg is een centrale cliëntenraad actief. 

 

Toelatingen 

functie Toelating 

Huishoudelijke verzorging* Ja 

Persoonlijke verzorging Ja 

Verpleging Ja 

Begeleiding Ja 

Behandeling Ja 

Verblijf Ja 

 

* Een toelating voor huishoudelijke verzorging en begeleiding is formeel niet meer van 

kracht sinds de invoering van de WMO. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eykenburg.nl
http://www.eykenburg.nl/
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2.3.  Kerngegevens 

 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

 

Stichting Eykenburg is een algemene ouderenzorgorganisatie die zich richt op huisvesting, 

zorg, begeleiding en dienstverlening aan ouder wordende cliënten.  

De organisatie is eigenaar en beheerder van zorgcentrum Huize Eykenburg en verpleeghuis 

Het Zamen in Den Haag.  De stichting biedt daarnaast zorg en faciliteiten aan de bewoners 

van de aanleunwoningen die aan zorgcentrum Huize Eykenburg grenzen en de zelfstandige 

woningen in Het Zamen. Deze woningen zijn in eigendom van woningcorporatie Staedion.  

 

Naast intramurale verzorging en verpleging, beschermd wonen en hospicezorg biedt 

Stichting Eykenburg ook (WLZ- en ZVW gefinancierde) extramurale zorg zoals: verzorging, 

verpleging, begeleiding, behandeling, casemanagement en (WMO-gefinancierde) 

huishoudelijke zorg en begeleiding. Tevens biedt Stichting Eykenburg een aantal particuliere 

diensten. Enkele voorbeelden van deze dienstverlening zijn de alarmeringsservice en de 

klussenservice voor technische werkzaamheden in en rond de woning. 

 

Tevens biedt Stichting Eykenburg dagverzorgingsprojecten aan in de twee locaties en is in 

Het Zamen een ontmoetingscentrum gevestigd. Naast reguliere dagverzorging biedt de 

stichting dagverzorging voor specifieke doelgroepen. Er is dagverzorging voor Nederlandse 

ouderen, Afro-Surinaamse ouderen en voor Hindoestaanse ouderen. Deze cliëntgroepen 

kennen een grote diversiteit door de verschillende culturen, religies en sociale 

achtergronden. Het ontmoetingscentrum heeft mensen met beginnende problematiek op het 

gebied van vergeetachtigheid/dementie en hun mantelzorgers als doelgroep.  

 

 

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

 

Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten 

 

Kerngegevens Aantal/bedrag 

Cliënten/Capaciteit  

Aantal intramurale cliënten in verslagjaar       420 

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december       240 

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten op 31 dec.       298 

Aantal extramurale cliënten WMO over 2015       927 

Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december          33 

Aantal uren extramurale productie ZvW in verslagjaar    24.241 

Aantal uren extramurale productie WLZ in verslagjaar     4.576 

Aantal uren extramurale productie WMO in verslagjaar 118.326 

Aantal intramurale dagen lage ZZP in verslagjaar   21.538 

Aantal intramurale dagen hoge ZZP in verslagjaar   50.031 
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Aantal dagen Volledig Pakket Thuis     6.006 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december        415 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december        290.2 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 21.133.660 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 20.611.743 

Waarvan …..  

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 521.917 

 

 

2.3.3 Werkgebieden 

 

Het werkgebied van Stichting Eykenburg is Den Haag met een nadere focus op vier 

stadsdelen (grenzend en) rondom de twee zorgcentra, waaronder stadsdeel Segbroek, 

Centrum, Escamp en Loosduinen. In deze stadsdelen wil Stichting Eykenburg de regisseur 

zijn van alle intramurale en extramurale verzorging, verpleging en dienstverlening. De 

regierol houdt in dat Stichting Eykenburg regelt dat de inwoners van de betreffende 

stadsdelen de gevraagde zorg en diensten krijgen, of het nu om “eigen” producten gaat of 

om producten van andere aanbieders. In deze “focus stadsdelen”wil Stichting Eykenburg 

behoren tot de top 3 van aan bieders.  Het contracterende zorgkantoor is onder concessie 

van zorgverzekeraar CZ.  

 

 

2.4 Samenwerkingsrelaties 

 

In het algemeen ziet Stichting Eykenburg haar organisatie als een wezenlijk onderdeel van de 

“zorgpuzzel” van Den Haag en van de totale sociale kaart. Een goede inhoudelijke 

samenwerking is  noodzakelijk om cliënten optimaal te ondersteunen, uitgaande van de 

mogelijkheden en expertise van de verschillende organisaties die in het sociale domein actief 

zijn. Budgettaire kaders nemen af en langer zelfstandig blijven met behoud van eigen regie 

is de lijn voor de komende jaren, waarbij samenwerking in de wijk, dichtbij de cliënt het 

uitgangspunt is en op deelgebieden zelfs verplicht gesteld wordt en gaat worden om zo een 

efficiënte zorgverlening toe te kunnen passen. Het informele netwerk van cliënten en de 

eigen regie zullen in eerste instantie aangesproken moeten worden bij 

ondersteuningsvraagstukken. Pas als deze niet toereikend blijken zullen professionele 

zorgverleners in beeld komen c.q. inzetbaar zijn.  

 

Naast de samenwerking met zorginhoudelijke partners voert Stichting Eykenburg op vele 

gebieden overleg en heeft samenwerkingsrelaties met verschillende stakeholders en 

belanghebbenden.  

 

In 2015 is ten opzichte van voorgaande jaren een duidelijke verschuiving zichtbaar binnen 

de groep stakeholders en samenwerkingsrelaties. De reeds genoemde veranderingen in de 
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zorg per 2015 zijn hier de belangrijkste oorzaken voor. Een aantal taken en 

verantwoordelijkheden is door de overheid gedecentraliseerd naar gemeentes en 

zorgverzekeraars, waardoor de samenwerking met deze stakeholders belangrijker en 

frequenter is geworden.  

 

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste belanghebbenden en de wijze waarop 

Stichting Eykenburg de dialoog met hen in 2015 heeft vormgegeven. 

 

Stichting Cato 

Stichting Cato is een ouderenzorginstelling in Den Haag met een tweetal zorglocaties en 

zorg- en dienstverlening in de wijk. Op bestuurlijk niveau is reeds al langer contact tussen 

beide organisaties. Dit contact is in 2015 geïntensiveerd wat tot een verdere samenwerking 

heeft geleid. Zo zijn in gezamenlijkheid ontwikkelplannen opgesteld voor het zorgkantoor 

waarmee extra middelen verdiend zijn om een kwalitatieve verbetering in de zorgverlening 

op het gebied van wondverzorging en onbegrepen gedrag door te kunnen voeren. Verder is 

een verkenning gestart om voor beide organisaties een behandeldienst op te zetten, wat op 

eigen kracht moeilijk te realiseren is.  

 

Staedion 

De aanleunwoningen van Huize Eykenburg en de zelfstandige appartementen en de plint van 

Het Zamen zijn eigendom van woningbouwcorporatie Staedion. Stichting Eykenburg levert 

diensten aan de bewoners van deze appartementen waaronder huismeesterschap en huurt 

ruimtes in de plint van Staedion in Het Zamen. Het beheer van de Vereniging van Eigenaren 

van Het Zamen wordt uitgevoerd door Staedion en Stichting Eykenburg beheert de wachtlijst 

voor de zelfstandige appartementen in Het Zamen. Over deze zaken vindt regelmatig overleg 

plaats met Staedion.  

 

Stichting Humanitas DMH 

In locatie Het Zamen is een samenwerkingsverband met Humanitas DMH. Humanitas DMH 

levert begeleiding en dienst verlening aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft 

in Het Zamen 24 appartementen voor hun cliënten in eigendom. Ook in de zelfstandige 

sociale huurwoningen van Het Zamen zijn cliënten van Humanitas woonachtig. De 24 

appartementen zitten op de eerste en tweede etage, waar ook het verpleeghuis van Stichting 

Eykenburg gevestigd is. Deze verwevenheid vormt de basis voor onderlinge dienstverlening 

die plaatsvindt tussen de organisaties. Niet alleen op het gebied van vaste aansluitingen die 

gedeeld worden met elkaar maar ook op het gebied van diensten zoals huismeesterschap, 

schoonmaak en beheer wordt samengewerkt.  

 

Zorgkantoor 

Met het zorgkantoor vindt frequent overleg plaats met betrekking tot de levering van zorg, 

de zorginkoop en -verkoop en het maken van productieafspraken. De introductie van de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ) en de beëindiging van de AWBZ per 1 januari 2015 heeft een groot 

aantal veranderingen met zich meegebracht. Uitnames uit de WLZ hebben er onder andere 

toe geleid dat de veranderingen in onze zorgorganisatie in een versneld tempo doorgevoerd 

zijn. Naast de WLZ beheert het zorgkantoor ook middelen voor thuiszorg die nog vanuit de 
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WLZ bekostigd worden en worden afspraken gemaakt over de subsidieregeling 

eerstelijnsverblijf, een nieuwe regeling die eind 2014 geïntroduceerd is om opvang te bieden 

voor cliënten die bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen om te 

revalideren. Ook terminale zorg wordt via deze regeling geboden. Regulier overleg vindt 

plaats in het voorjaar en najaar, waarin de productie tot op heden besproken wordt, het 

beleid voor het volgende jaar aan bod komt en toekomstige ontwikkelingen besproken 

worden.  

 

Gemeente Den Haag 

Met de gemeente Den Haag is overleg gevoerd in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). Stichting Eykenburg heeft in dit kader een contract afgesloten met de 

gemeente Den Haag voor de levering van huishoudelijke verzorging bij cliënten thuis. Dit 

contract is in 2013 wederom aan Stichting Eykenburg gegund door de gemeente middels een 

aanbestedingsprocedure. In 2014 is deze overeenkomst door de gemeente verlengd tot 1 

januari 2017.  

 

In het kader van de veranderende taken en verantwoordelijkheden per 2015 is in 2014 met 

de gemeente Den Haag tevens een overeenkomst aangegaan voor de levering van een 

maatwerkvoorziening. Het product “begeleiding” is per 1 januari 2015 overgeheveld vanuit 

de AWBZ naar de WMO en hiermee onder de verantwoording van de gemeentes gekomen. De 

gemeente Den Haag heeft er voor gekozen om een overeenkomst aan te gaan met 

verschillende organisaties voor het leveren van een maatwerkvoorziening hiervoor. Per cliënt 

wordt door de aanbieder een begeleidingsplan opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van 

voorliggende algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen (zoals dagopvangprojecten) 

en individuele begeleiding. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van een jaar  

tot en met 31 december 2015 en is eind 2015 voor een jaar verlengd. 

 

De transitie van de zorg betekent ook de decentralisatie van GGZ-zorg/beschermd wonen 

vanuit de AWBZ naar de gemeentes. Voor de levering van deze intramurale zorg is tevens 

een overeenkomst aangegaan met de gemeente Den Haag voor maximaal acht plaatsen 

binnen onze stichting. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van een jaar tot en 

met 31 december 2015 welke eind 2015 voor de periode van een jaar verlengd is.  

 

In het stadsdeel Segbroek en Centrum is in gezamenlijkheid met een welzijnsorganisatie een 

subsidieaanvraag bij de gemeente Den Haag ingediend voor het door de gemeente gewenste 

initiatief tot centra voor licht-dementerende ouderen. In Het Zamen is in 2013 met behulp 

van deze subsidie een centrum voor deze doelgroep ingericht inclusief hun mantelzorgers. 

In 2015 is deze subsidie wederom verkregen voor continuering van het centrum. In 2016 zal 

met de gemeente gesproken worden over de toekomst van deze ontmoetingscentra, via 

denktanks waar wij ook in participeren.  

 

In 2015 zijn in Den Haag verschillende sociale wijkzorgteams opgezet. Deze teams worden 

gevormd door een afvaardiging vanuit verschillende organisaties die in de wijken van Den 

Haag actief zijn in het sociale domein. Vanuit Stichting Eykenburg neemt een casemanager 

dementie deel aan dit team. Deze teams worden gecoördineerd vanuit de gemeente en 
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bieden hulp aan burgers die meerdere ernstige problemen hebben en zelf niet in staat zijn 

of met behulp van hun omgeving om deze problemen op te lossen. In totaliteit zijn 27 teams 

door heel Den Haag opgericht.  

 

Zorgverzekeraars 

De per 2015 ingevoerde decentralisatie van zorg- en begeleidingstaken heeft effect op de 

samenwerking met de zorgverzekeraars. Wijkverpleging is per 2015 onderdeel geworden 

van het basispakket voor zorg. In 2014 is in dit kader met alle zorgverzekeraars, middels 

een representatiemodel, een overeenkomst aangegaan voor de levering van wijkverpleging 

per 1 januari 2015. CZ heeft in dit kader als grootste zorgverzekeraar in de regio samen met 

Achmea als representant opgetreden voor alle zorgverzekeraars. Een overeenkomst is 

aangegaan voor de periode van een jaar. In 2015 is daarnaast de inkoop van wijkverpleging, 

waaronder ook casemanagement dementie, voor het jaar 2016 opgestart waarbij 

overeenkomsten met de individuele zorgverzekeraarskoepels aangegaan kunnen worden 

voor de wijkverpleging (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). Stichting Eykenburg heeft 

overeenkomsten met alle relevante zorgverzekeraarkoepels afgesloten voor 2016.  

 

Zorgscala 

Stichting Eykenburg maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband ZorgScala. Het 

samenwerkingsverband vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van organisaties die 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg aanbieden in de regio Haaglanden naar 

financiers, overheden, cliëntenorganisaties en andere relevante partijen.  In 2015 is Stichting 

Eykenburg in de persoon van A. Reede toegetreden tot het bestuur van Zorgscala.  

 

Stichting Transmurale Zorg Den Haag 

Stichting Transmurale Zorg Den Haag stimuleert en ondersteunt initiatieven ter bevordering 

van de samenhang en afstemming van de zorg in de regio Haaglanden. Stichting Eykenburg 

is aangesloten bij deze netwerkorganisatie met als doel het vormen van een keten van zorg 

in de regio. Binnen de stichting zijn verschillende ketens actief in Haaglanden. Stichting 

Eykenburg is in 2012 toegetreden tot de keten voor dementie en palliatieve zorg in Den 

Haag.  

  

 

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

3.1 Normen voor goed bestuur 

 

Stichting Eykenburg past de zorgbrede governancecode toe. In januari 2010 is een 

vernieuwde code uitgebracht welke de reeds bestaande code verhelderd, vernieuwd en op 

belangrijke punten aanscherpt (bron: Zorgbrede Governancecode 2010). 

 

De belangrijkste wijzigingen in 2010 betreffen de invoering van de zorgenaamde 

klokkenluidersregeling en het formaliseren van een scholingsprogramma inclusief het 

hieraan gekoppelde budget voor de Raad van Toezicht. De klokkenluidersregeling maakt het 
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mogelijk voor werknemers om zonder gevaar voor hun (rechts)positie ernstige misstanden in 

de organisatie te melden. 

 

 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en staat deze met raad 

terzijde. Leden van de Raad van Toezicht maken geen deel uit van het bestuur. De leden van 

de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij Stichting Eykenburg. Stichting 

Eykenburg heeft schriftelijk vastgelegd wat de verdeling van verantwoordelijkheden is tussen 

de Raad van Toezicht en het bestuur.  

 

In 2015 zijn de statuten van de stichting opnieuw vastgesteld, waarbij een verdere 

toepassing van de normen in de statuten is verwerkt.   

 

3.2  Raad van Bestuur 

 

De dagelijkse leiding van Stichting Eykenburg is in handen van de Raad van Bestuur. Er is 

sprake van een eenhoofdige Raad van Bestuur. 

 

Samenstelling Raad van Bestuur 

Naam Bestuursfunctie Periode 

De heer drs. A. Reede Raad van Bestuur  1 januari 2015 – 31 december 2015 

 

De heer Reede is daarnaast, in 2015 toegetreden tot het bestuur van Zorgscala. Dit betreft 

een nevenfunctie.  Om, conform de zorgbrede governancecode, enige vorm van 

belangenverstrengeling te voorkomen, dienen transacties waar bij tegenstrijdige belangen 

zouden kunnen spelen goedgekeurd te worden door de Raad van Toezicht.  

 

 

3.3. Toezichthouders 

 

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015:  

 

Naam Benoeming Aandachtsgebied (neven) functie(s) 

Dhr. A. Peekstok 11-2012 voorzitter lid Onafhankelijke Klachtencommissie 

Politie-eenheid Den Haag; plv. 

voorzitter Commissie Personele Zaken 

van de gemeente Schiedam; plv. 

voorzitter Bezwarencommissie 

Rechtspositie gemeente Wassenaar; 

plv. voorzitter Bezwarencommissie 

Rechtspositie Werkorganisatie 

Duivenvoorde; Voorzitter Vereniging 

Vrienden zwembad De Hoge Bomen te 

Naaldwijk. 

Dhr. F.W.M. Kevenaar   1-2013 lid Directeur Future Perfect Beheer BV. 
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Voorzitter Raad van Toezicht 

Nationaal Gevangenismuseum, 

Veenhuizen, Voorzitter Raad van 

Toezicht Stichting Corridor, 

Rotterdam, Lid ledenraad Nederlandse 

Rode Kruis, Den Haag, Lid Raad van 

Toezicht Stichting Wijzer in opvang en 

Onderwijs, Kinderopvang, Openbaar 

basisonderwijs, 

Vlaardingen/Maassluis, Lid Raad van 

Toezicht Stichting Skippy/PePijn 

Kinderopvang, Pijnacker/Nootdorp, 

Voorzitter Stichting Alleato 

Vermogensfonds, Utrecht,  

 

Dhr. Mr. W.H. Veenendaal   9-2013 lid Hogeschooldocent recht en 

organisatiekunde, Christelijke 

Hogeschool Windesheim, School 

of Social Work. 

 

Mw. Drs. D. Bonink   8-2014 vice-voorzitter 

per maart 2015 

Directeur Netwerk acute zorg Noord 

West VU Medisch Centrum , Lid Raad 

van Toezicht Amaris Zorggroep, 

Voorzitter Vereniging Huiseigenaren 

Klein Heiligland te 

Haarlem.  

 

 

 

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De leden 

kunnen vervolgens eenmaal herbenoemd worden voor wederom een periode van vier jaar. 

 

Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie leden. De 

samenstelling, het functioneren en de benoemingstermijn van de Raad van Toezicht zijn 

vastgelegd in de statuten. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende 

voordracht van de cliëntenraad. De ondernemingsraad heeft een adviesfunctie indien een 

nieuw lid wordt voorgedragen. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de 

ondernemingsraad en de cliëntenraad. De Raad van Toezicht stelt een afvaardiging van de 

ondernemingsraad en de cliëntenraad ieder afzonderlijk in de gelegenheid een jaarlijks 

informatief overleg te hebben in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg 

zal worden gesproken over de algemene gang van zaken binnen de stichting. 

 

Voorgaand overzicht geeft de samenstelling weer van de Raad van Toezicht op 31 december 

2015.  De benoemingsdatum in het overzicht is voor alle leden de datum van herbenoeming. 

Allen zijn na de eerste termijn van vier jaar herkozen. In het overzicht is de heer Breuer niet 
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opgenomen, omdat hij per maart 2015 geen lid meer is van de Raad van Toezicht (einde van 

zijn termijn). 

De heer Peekstok is voorzitter van de raad, de heer Breuer was vice-voorzitter tot maart 

2015. Na zijn vertrek heeft mevrouw Bonink het vice-voorzitterschap van hem overgenomen. 

Er is voor gekozen om de vrijgekomen plaats in de raad in eerste instantie niet in te vullen 

c.q. een vacature te stellen. 

 

De taken van de Raad van Toezicht zijn op hoofdlijnen: 

 Toezicht houden op het realiseren van de doelstellingen van Stichting Eykenburg. 

 Toezicht houden op de Raad van Bestuur ten aanzien van de gemaakte (strategische) 

beleidskeuzes en ten aanzien van het proces van besluitvorming. 

 Optreden als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur op het gebied van 

strategische beleidsvorming, financieel beheer en maatschappelijk ondernemerschap. 

 Optreden als werkgever van de Raad van Bestuur. 

 Uitvoering geven aan de statuten van de stichting.  

 

Voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn functieprofielen opgesteld, 

waarin wordt beschreven welke eisen vereist zijn en welke eisen gewenst. De raad voldoet 

aan de door de zorgbrede governancecode opgestelde eis dat minimaal één lid kennis en 

ervaring heeft in de zorg. 

De Raad van Toezicht stelt met de bestuurder een contract op. Op basis van het strategisch 

meerjarenbeleidplan en de hieraan gekoppelde doelstellingen vindt de beoordeling van het 

functioneren van de bestuurder plaats. Deze beoordeling vindt jaarlijks plaats. Daarnaast 

evalueert de Raad van Toezicht ook haar eigen functioneren jaarlijks.  

 

De deskundigheid van de Raad van Toezicht wordt middels een scholingsprogramma 

geborgd. Jaarlijks wordt hiervoor een budget opgenomen in de exploitatie van de stichting.  

 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 onder andere goedkeuring verleend aan de volgende 

besluiten: 

- Goedkeuren van de begroting 2015; 

- Goedkeuren jaardocument, jaarrekening en accountantsverslag 2014; 

- Goedkeuring strategisch meerjarenbeleidplan 2016-2019. 

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming en ontslag van de externe 

accountant. De externe accountant is aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht 

waarbij het jaardocument wordt vastgesteld. In 2015 is afscheid genomen van het huidige 

accountantskantoor PwC en is een overeenkomst aangegaan met Verstegen accountants 

voor de controles vanaf boekjaar 2015. Voor de honorering van de Raad van Toezicht is het 

advies gevolgd van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. 

Gekeken is naar de omvang van de organisatie en de hieruit voortvloeiende tijdsbesteding 

van de leden op jaarbasis. Onderstaand schema geeft de bezoldiging in het kader van de 

WNT per lid weer in 2015. Voor de bezoldiging zijn de richtlijnen zoals opgesteld door de 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg- en Welzijn (NTVZ) toegepast. 
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De Raad van Toezicht is in 2015 vijf keer bij elkaar geweest. Er zijn geen commissies 

ingesteld door de Raad van Toezicht.  De Raad van Bestuur is altijd aanwezig geweest bij 

deze vergaderingen.  

 

 

Naam Functie Bezoldiging in 

kader van WNT 

De heer A. J. Peekstok Voorzitter € 11.146 

De heer Ir. G.S. Breuer Vice-voorzitter €   1.538 

De heer F.M.W. Kevenaar Lid €   7.682 

De heer Mr. W. H. Veenendaal Lid €   7.383 

Mevrouw Drs. D. Bonink Vice-voorzitter €   7.446 

 

 

3.4 Bedrijfsvoering 

 

Voorafgaande aan de controle van de jaarrekening voert de accountant een controle uit op 

de interne beheersing van de administratieve organisatie. De externe accountant  heeft 

verklaard dat de interne beheersing van voldoende niveau is om hierop te kunnen steunen.  

In 2014 is reeds geïnvesteerd in een nieuwe softwareomgeving voor HRM, elektronisch 

cliënten dossier en cliëntadministratie. De implementatie van deze omgeving heeft 

bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie, aangezien de oude omgeving 

verouderd was. In 2015 heeft uitbreiding op deze omgeving plaatsgevonden. Een 

rapportagetool is toegevoegd aan de cliëntadministratie, het cliëntendossier is uitgebreid 

met digitale informatie en rapportage vanuit de behandeldienst, een mantelzorgportaal is 

geïntroduceerd en een overstap naar een geautomatiseerd kwaliteitmanagementsysteem is 

gemaakt.   

 

Strategische risico’s 

 

Externe ontwikkelingen 

De per 2015 ingaande wijzigingen op het gebied van zorg hebben verstrekkende gevolgen 

voor zorgorganisaties. Afbouw van plaatsen voor lage zorgzwaarte, overheveling van de 

begeleiding van de AWBZ/WLZ naar de gemeente, overheveling van thuiszorg naar de 

basiszorg onder verantwoording van de zorgverzekeraars en het onderbrengen van de GGZ 

zorg bij de gemeentes, hebben effect op de organisatie, de bedrijfsvoering en de budgettaire 

kaders.  

 

Omvang organisatie 

Stichting Eykenburg is een kleinschalige zorgaanbieder in de Haagse zorgmarkt. De diverse 

externe ontwikkelingen waar de transitie van de zorg in Nederland per 2015 en de hiermee 

gepaard gaande bezuinigingen de belangrijkste is, vormen strategische risico’s voor de 

huidige organisatie. Er zal de komende jaren geen ruimte meer zijn voor groei van 

zorgproductie, maar er zal juist een afbouw plaatsvinden van zorg en intramurale capaciteit.  
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Voorgaande jaren werd een sterke groeistrategie gevolgd die eind 2014 omgebogen is naar 

stabilisatie. Het noodzakelijk ombuigen van de groeistrategie betekent direct een strategisch 

risico voor de stichting, gelet op de kleinschaligheid van de organisatie. Stabilisatie lijkt als 

zelfstandige organisatie het hoogst haalbare de komende jaren. Een daling van zorgbudget 

zet de zelfstandige toekomst van de organisatie onder druk. 2015 heeft in het teken gestaan 

van veranderingen en bezuinigingen, waardoor de hele organisatie onder de loep genomen 

is om kosten te reduceren en de zorg anders vorm te geven. Op totaal niveau heeft in 2015 

ondanks de kortingen binnen de WLZ en ZvW toch kans gezien de omzet te verhogen, door 

op gebieden waar wel groei mogelijk was, zoals de WMO, groei te bewerkstelligen en 

overproductie op de WLZ zorg te leveren en deze wel vergoed te krijgen, in tegenstelling tot 

2014. Eind 2014 is een budgettaire investering gedaan voor 2015 door een deel van het 

budget eenmalig in te leveren. Door stabiele (over) productie te laten zien vanaf de eerste 

maanden van het jaar is dit budget in 2015 teruggevloeid wat meegeholpen heeft aan de 

omzetgroei.  

 

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van de locaties van 

de stichting. Huize Eykenburg heeft reeds in 2010 een eerste ombouw van verzorgingshuis 

naar verpleeghuissetting doorgemaakt. In 2014 is de tweede ombouw opgeleverd, waardoor 

ruim tweederde van de locatie geschikt is voor zware verpleeghuiszorg. Ook hebben 

investeringen plaatsgevonden ter verhoging van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het 

gebouw. Het restaurant is onder handen genomen en de nieuwe verpleeghuisappartementen 

zijn naast individueel sanitair ook voorzien worden van een koelsysteem  voor de warme 

zomerdagen.  

 

In 2013 is nieuwbouwcomplex Het Zamen in gebruik genomen. In dit gebouw is scheiding 

tussen wonen en zorg volledig toegepast voor cliënten met een lichtere zorgvraag en is voor 

cliënten met een zwaardere zorgvraag een kleinschalige verpleeghuissetting gerealiseerd 

waarin cliënten met alle soorten zorgvragen, somatisch of psychogeriatrisch, kunnen wonen.  

 

Voor beide locaties geldt dat de bouw of ombouw zodanig flexibel is uitgevoerd dat de 

appartementen voor verschillende doelgroepen bruikbaar zijn. De huisvesting is eenvoudig 

in te zetten voor zowel psychogeriatrische cliënten als voor somatische cliënten. 

 

In 2015 is tot slot een verbouwing gestart in de verzorgingshuisappartementen van Huize 

Eykenburg teneinde aan de nieuwe brandveiligheidseisen te voldoen. Deze verbouw is tevens 

aangegrepen om kwaliteit toe te voegen aan de appartementen door extra 

elektravoorzieningen aan te leggen, verdeelkasten te vernieuwen en de appartementen op te 

frissen. Naar verwachting is het project half 2016 gereed.  

 

Scheiding wonen en zorg 

Om de zorg betaalbaarder te maken voor de toekomst, wordt door de regering stevig 

ingezet op een verdere extramuralisering van zorg. Hierbij komen de woonlasten voor 

rekening van de cliënten in plaats van ten laste van de WLZ.  Vanaf 2014 worden er al geen 

lage zorgzwaartepakketten (ZZP) meer afgegeven (1 tot en met 3) en vindt verdere afbouw 

van het aantal plaatsen voor deze lage zorgvraag landelijk  



 

15 

 

 

plaats. In 2015 was overgangsrecht nog van toepassing voor cliënten die reeds in het bezit 

waren van een lage ZZP-indicatie, maar vanaf 2016 zullen deze cliënten ook niet meer nieuw 

opgenomen kunnen worden in een zorginstelling. Budgettair is ook in 2015 een uitname 

gedaan om opname van deze doelgroep te ontmoedigen.  Deze ontwikkeling betekent een 

strategisch risico, omdat deze doelgroep wel binnen de muren van Stichting Eykenburg 

woonachtig is.  

 

De ingezette strategie om te focussen op cliënten met een zwaardere zorgvraag heeft in 

2013 geleid tot de opening van verpleeghuis Het Zamen en de ombouw van een 34-tal 

plaatsen voor lichte zorg naar 32 plaatsen voor cliënten met een zware zorgvraag in Huize 

Eykenburg. Opname van cliënten met een laag zorgzwaartepakket heeft in 2015 op één 

uitzondering na niet plaatsgevonden, dus per saldo is deze groep wederom afgenomen in 

aantal (minder dan 10% van het totaal). In 2016 zal gekeken worden hoe de vrijgekomen 

appartementen verder ingezet zullen gaan worden. Scheiding tussen wonen en zorg, waarbij 

cliënten huur gaan betalen voor de appartementen, wordt momenteel onderzocht als optie.  

 

Veranderingen in wet- en regelgeving 

Ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving zijn per 2015 geëffectueerd. De 

introductie van de participatiesamenleving, verschraling van de AWBZ, die per 2015 over is 

gegaan naar de WLZ, heeft effect op de zorg- en dienstverlening. Eveneens de overgang van 

de begeleiding naar de gemeentes samen met de GGZ-zorg zijn ontwikkelingen die 

strategische risico’s voor de organisatie met zich meebrengen. 

 

Stichting Eykenburg kiest er voor om zoveel mogelijk het totale palet aan te blijven bieden 

aan cliënten en de verschillende doelgroepen voor zover mogelijk te behouden. De 

verschuiving van verantwoordelijkheden naar lagere overheden en zorgverzekeraars 

betekent dat de stichting met meerdere partijen in 2015 een overeenkomst aan heeft 

moeten gaan en aan een grotere diversiteit van eisen heeft moeten voldoen. 

 

Het jaar 2015 is voor veel veranderingen een overgangsjaar geweest met bijbehorende 

overgangsrechten. Stichting Eykenburg heeft voor de uitvoering van haar dienstverlening 

onder andere te maken met de gemeente Den Haag. Deze gemeente heeft er voor gekozen 

om de overeenkomst die reeds met aanbieders gesloten was te verlengen tot 1 januari 2017.  

 

Ook voor een groep intramurale cliënten met een GGZ-indicatie heeft de stichting vanaf 

2015 te maken met de gemeente Den Haag. De gemeente heeft er voor gekozen om de 

bestaande situaties zo veel mogelijk in stand te houden. Voor de huidige cliënten is dan ook 

een overeenkomst gesloten met de gemeente om deze zorgverlening te kunnen continueren.  

 

Voor de thuiszorg (verzorging en verpleging) is een overeenkomst aangegaan met de 

zorgverzekeraars voor het jaar 2015. Middels representatie is deze zorg ingekocht door de 

verzekeraars in 2015 en voor 2016 zijn overeenkomsten rechtstreeks met de verzekeraars 

aangegaan. 
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Door overeenkomsten aan te gaan met verschillende stakeholders is het de stichting in 2015 

en 2016 gelukt om het huidige palet aan zorg- en dienstverlening te blijven leveren aan 

cliënten. De versnippering heeft er wel voor gezorgd dat er toenemende druk ontstaat op het 

ondersteunende apparaat en dat in sommige gevallen relatief kleine afspraken gemaakt zijn. 

Voor beschermd wonen zijn bijvoorbeeld afspraken voor acht cliënten gemaakt, wat een zeer 

gering aantal is (ook gelet op de eisen die gesteld worden) wat kwetsbaar is naar de 

toekomst.  

 

 

Financiële risico’s 

 

Vastgoed 

Het beheer van vastgoed brengt in zijn algemeenheid financiële risico’s met zich mee. 

Herontwikkeling van Huize Eykenburg, waarvan de eerste fase in 2010 uitgevoerd is, heeft 

geleid tot een forse investering. Deze investering vormt met de veranderende 

bekostigingssystematiek een risico voor Stichting Eykenburg. Onderzoek naar de 

bekostiging van kapitaalslasten middels normatieve huisvestingslasten, welke reeds in 2012 

gestart is, wijst uit dat de nieuwe systematiek een voordelig effect heeft voor Huize 

Eykenburg, ook na de verbouwing van 2010, 2014 en 2016 (naar verwachting).  

 

De realisatie van verpleeghuis Het Zamen  is gepaard gegaan met hoge investeringskosten. 

Deze investeringen vormen in beginsel een financieel risico. Wijzigingen in de visie achter de 

ontwikkeling maken dat de reeds afgesloten financiering (welke reeds in het bezit van de 

stichting is) ruimer is dan de ontwikkeling op zichzelf vereist. De hierdoor ontstane 

overliquiditeit is grotendeels gebruikt ter dekking van de ontwikkeling van Huize Eykenburg. 

De invoering van de normatieve huisvestingscomponent heeft in de eerste exploitatiejaren 

van het nieuwbouwproject een negatief effect op het resultaat, omdat de kapitaalslasten in 

deze fase hoger zijn. Er heeft nog maar beperkt aflossing plaatsgevonden van de leningen, 

waardoor rentelasten hoog zijn. Dit effect is na enkele jaren van aflossing weg en slaat dan 

over naar een positief effect. In de eerste exploitatiejaren zal rekening gehouden moeten 

worden met het negatieve effect. 

 

Het jaar 2015 is met een positief resultaat afgesloten. Ook de begroting voor 2016 gaat uit 

van een licht positief resultaat. Dit resultaat draagt bij aan de financiële reserves die de 

stichting nodig heeft om investeringen te doen en aan bancaire voorwaarden te kunnen 

blijven voldoen.  

 

Ook waardering van vastgoed brengt risico’s met zich mee. Gekeken moet worden of 

afwaardering van het vastgoed niet plaats dient te vinden als gevolg van economische 

ontwikkelingen en toekomstige verwachtingen. Hiervan is vooralsnog geen sprake. Huize 

Eykenburg kent een relatief lage boekwaarde in verhouding tot de capaciteit en externe 

taxatie die verricht is. Het Zamen kent door de jonge leeftijd van het gebouw een hoge 

boekwaarde, maar deze zal de komende jaren afnemen wat een gunstig effect heeft op de 

waardering en de jaarlijkse lasten voor het gebouw.  
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3.5 Cliëntenraad 

 

Samenstelling cliëntenraad per 31 december 2015: 

  

Stichting Eykenburg 

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad 

Mevrouw E.A.C.M. Mattijssen-Baeten Voorzitter 

Mevrouw D. Romijn-Ruijmbeke Lid 

Mevrouw G. Garskamp Lid 

De heer  R. Offers Lid 

 

 

Tussen de cliëntenraad en Stichting Eykenburg bestaat een samenwerkingsovereenkomst die 

is geënt op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).  

Voor haar functioneren krijgt de cliëntenraad vanuit de organisatie secretariële 

ondersteuning en worden vergaderingen gefaciliteerd. Gemaakte onkosten voor scholing of 

anderzijds kunnen worden gedeclareerd.  De cliëntenraad heeft zelf een budget voor kleine 

uitgaven. 

 

Naast het adviesrecht maakt de cliëntenraad onderdeel uit van de beleidscyclus. Zij wordt 

geïnformeerd over het strategisch meerjarenbeleid, begroting en jaarrekening.  

 

In 2015 heeft de cliëntenraad ingestemd met de begroting, het strategisch 

meerjarenbeleidplan en het transitieplan. Begin 2015 was sprake van een cliëntenraad per 

locatie. Halverwege 2015 zijn beide cliëntenraden gestopt en is een nieuwe raad gevormd 

die de belangen behartigt op stichtingsniveau.  

 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 

 

De basis van de beleidscyclus vormt het doorlopend strategisch meerjarenbeleidplan 2016 – 

2018. Het beleidplan vormt het vertrekpunt van de cyclus. Op basis van de missie en visie 

worden in het plan strategische uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd. Op basis 

van het strategische beleidplan stellen de verantwoordelijk managers en teamleiders de 

jaarplannen op voor hun dienst of afdeling. In de exploitatiebegroting worden normaliter 

vervolgens de financiële mogelijkheden en randvoorwaarden voor het komende jaar 

opgenomen, welke maandelijks middels rapportages en kengetallen bewaakt worden. In 

2015 is, door de wijzigingen in de bekostiging van de zorg, de begroting meer leidend 

geweest. De doelstellingen verwoord in het strategisch plan en in de jaarplannen worden 

jaarlijks in oktober geëvalueerd door het managementteam. Het beleidplan wordt vervolgens 

geactualiseerd en aangepast indien dit noodzakelijk is. Met deze werkwijze worden de 

dynamiek, kwaliteit, transparantie en flexibiliteit van de organisatie gewaarborgd. 

 

4.1 Meerjarenbeleid 
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Het doorlopend strategisch meerjarenbeleidplan steunt op de onderstaande missie en visie: 

 

MISSIE STICHTING EYKENBURG 

 

De missie van Stichting Eykenburg verwoordt de uitgangspunten, waarden en idealen voor 

de toekomst. De missie biedt houvast en geeft richting in een tijd waarin er veel verandert: 

de wereld om ons heen, de samenleving waar wij deel van uitmaken, de cliënten waar wij 

zorg en diensten aan leveren en de medewerkers die bij ons werken. Waarbij er één 

constante is: mensen worden steeds ouder en zullen hun eigen leven willen blijven leiden en 

daar op enig moment zorg, begeleiding en dienstverlening en vaak een beschermde 

woonvorm bij nodig hebben. 

 

Stichting Eykenburg neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief bij te 

dragen aan de persoonlijke levensinvulling van de client met een hulpvraag die voortkomt 

uit het proces van ouder worden.  

 

Kernwaarden hierbij zijn: 

 

1. Klantgerichtheid 

2. Nabijheid 

3. Gastvrijheid 

4. Continuiteit 

5. Kwaliteit 

6. Doelmatigheid 

7. Deskundigheid 

8. Innovatie 

9. Participatie 

 

 

Ad 1. Klantgerichtheid: het voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van een cliënt. 

De cliënt bepaalt de inhoud van de ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke 

levensinvulling. Cliënten kunnen zichzelf zijn, kunnen het leven leiden dat bij hen past en 

hebben zoveel mogelijk fysieke bewegingsruimte.  

 

Ad 2. Nabijheid: in de directe omgeving van de cliënt, in de gekozen focusstadsdelen. 

 

Ad 3. Gastvrijheid: cliënten moeten zich thuis voelen binnen de instellingen van Stichting 

Eykenburg. 

 

Ad 4. Continuïteit: ondersteuning bij de cliënt continueren en aandacht voor de 

ontwikkeling daarvan rekening houdend met de leeftijd en gezondheidstoestand van de 

cliënt.  
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Ad 5. Kwaliteit: tenminste voldoen aan de wettelijke bepalingen en gestelde 

kwaliteitsnormen in de ouderenzorg. 

 

Ad 6. Doelmatigheid: de beste ondersteuning bieden aan cliënten voor de best haalbare 

prijs. 

 

Ad 7. Deskundigheid: alle medewerkers van Stichting Eykenburg zijn goed opgeleid en 

werken continu aan verdere verbetering van kennis & vaardigheden. 

 

Ad 8. Innovatie: de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg, die passen bij 

de missie en visie van de stichting, worden actief gevolgd en waar mogelijk opgenomen in 

het dienstverleningsaanbod. 

 

Ad 9. Participatie: Een samenspel van betaalde- en onbetaalde professionals inclusief 

mantelzorgers, met als vertrekpunt de eigen regie van de cliënt.  

 

Visie 

De zelfstandigheid en keuzevrijheid van de cliënt vormen het vertrekpunt van waaruit de 

zorg- en dienstverlening wordt georganiseerd zodat de cliënt zijn leven op de door hem 

gewenste wijze kan leiden. Stichting Eykenburg organiseert deze zorg- en dienstverlening 

nadrukkelijk in samenwerking met anderen. 

 

Ouderdomsproblematiek komt voort uit het proces van ouder worden. Een proces dat zich 

afhankelijk van de gezondheid, culturele achtergrond of handicap op eerdere of latere 

leeftijd openbaart. Stichting Eykenburg richt zich daarom op de beantwoording van 

hulpvragen die gebaseerd zijn op het proces van ouder worden in de breedste zin van het 

woord. Hierbij nadrukkelijk de koppeling aan een leeftijdsgrens losgelaten. 

 

4.2 Algemeen beleid verslagjaar 

 

De missie en visie met bijbehorende kernwaarden worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt 

in een aantal strategische uitgangspunten en doelstellingen, die gelden voor de volgende 

beleidsperiode. De beleidsperiode 2016 - 2019 wordt gekenmerkt door een in omvang 

afnemend financieel kader. Het thema: “Blijvend financieel gezond” heeft daarom hoge 

prioriteit naast de twee andere hoofdthema’s “Permanente Ontwikkeling” en “Borging 

Kwaliteit”.  

 

ALGEMEEN 

Stichting Eykenburg richt zich op de zorgverlening & dienstverlening aan mensen die te 

kampen hebben met ouderdomsproblematiek, ongeacht geloofsovertuiging of sociale status. 

Zij wil dit doen in overzichtelijke geografische gebieden, gekoppeld aan de stadsdelen in 

Den Haag.  In stadsdeel Segbroek is onze stichting sterk aanwezig door de beide intramurale 
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locaties. Vanuit deze locaties vindt zorg- en dienstverlening aan cliënten in stadsdeel 

Centrum, Escamp en Loosduinen plaats. Deze stadsdelen zijn aanpalend aan stadsdeel 

Segbroek.  Stichting Eykenburg wil in deze totaal vier stadsdelen de regisseur worden van 

alle intramurale en extramurale verzorging, verpleging en dienstverlening.  

 

De regierol houdt in dat Stichting Eykenburg regelt dat de inwoners van betreffende 

stadsdelen de gevraagde zorg en diensten krijgen, of het nu om ‘eigen’ producten gaat of 

om producten van andere aanbieders.  

 

Stichting Eykenburg wil op deze wijze in de positie komen van ‘toegangspunt’ waar de 

bewoners van de stadsdelen direct aan denken, als zij bepaalde zorg of diensten nodig 

hebben. De regierol wordt vanuit de intramurale locaties in de verschillende stadsdelen 

vormgegeven. 

 

Stichting Eykenburg wil daarbij invulling geven aan haar maatschappelijke rol en functie en 

tegelijk de beste uitgangspositie creëren voor de continuïteit op langere termijn.  Deze 

continuïteit vormt voor de komende beleidsperiode een belangrijke  managementopgave 

voor Stichting Eykenburg. Om ook in de toekomst een “speler van formaat” te blijven in Den 

Haag terwijl het financieel kader kleiner wordt, zal Stichting Eykenburg alle dimensies van 

haar bedrijfsvoering moeten borgen:  

 

 Aantal intramurale & extramurale cliënten. 

 Aanbod van (zorg) producten & diensten. 

 Doelgroepen die bediend worden. 

 Geografische focus: stadsdelen en locaties. 

 Voldoende, deskundig personeel. 

 Kwaliteit van de zorgverlening en dienstverlening. 

 Doelmatigheid van alle werkprocessen. 

 

De nadruk zal hierbij liggen op bestendiging van het aantal intramurale- en extramurale 

cliënten. Daarnaast heeft de (verdere) verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van alle 

werkprocessen, hoge prioriteit. 

 

Thema: BLIJVEND FINANCIEEL GEZOND 

 

Het financieel kader zal ook het komend jaar bepalend zijn voor de organisatie van de 

intramurale en extramurale zorg. Omdat de inkomsten uit de zorgfinanciering opnieuw 

teruglopen is de balans tussen het totale kostenniveau en de inkomsten van groot belang.  

 

Het is een grote uitdaging om, ondanks de sterke inkrimping van de personele formatie in 

2015,  kwalitatief hoogstaande zorg te blijven leveren. Slimmer werken, ondersteunt door 

slimme technologie, de inrichting van de werkprocessen doelmatiger maken door de 

verstoringen zoveel mogelijk uit het primaire zorgproces op de afdelingen te halen en 

daarnaast een groter beroep doen op vrijwilligers en mantelzorgers moet uitkomst bieden. 

Dit alles aangestuurd door de teamleiders (onder aanvoering van het MT).  
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Alleen als het kostenniveau van Stichting Eykenburg blijvend in balans is met het financieel 

inkomstenkader, komt de continuïteit van de stichting niet in gevaar. 

 

 

Thema PERMANENTE ONTWIKKELING 

 

De geografisch focus richt zich in eerste instantie op de stadsdelen Segbroek, Centrum, 

Loosduinen en Escamp. In deze zogeheten “focus stadsdelen” wil Stichting Eykenburg 

behoren tot de top 3 van aanbieders.  

 

Stichting Eykenburg heeft op twee locaties in stadsdeel Segbroek intramurale capaciteit. 

Geografisch liggen de locaties echter tegen de randen van een drietal andere stadsdelen 

(Centrum, Escamp en Loosduinen). Vanuit de locaties wordt de zorg- en dienstverlening in 

de aanpalende stadsdelen aangestuurd.  

 

Door de opening van Het Zamen (2013) is de intramurale capaciteit op het niveau gekomen 

dat 'minimaal' noodzakelijk is om de toekomst van de stichting te borgen. Omdat de 

minimaal benodigde capaciteit is bereikt staat de stichting open voor uitbreiding van locaties 

door overname c.q. afbouw van intramurale plaatsen bij andere zorgaanbieders, maar heeft 

dit niet de hoogste hoge prioriteit.   

 

ZORG PRODUCTEN EN DIENSTEN:  

Het gaat om de (reguliere) intramurale en extramurale zorgproducten, die Stichting 

Eykenburg aanbiedt. 

 

Producten en diensten 

 

In de locaties 

 

 (Kortdurende) verzorging/verblijf zonder behandeling. 

 Beschermd wonen zonder behandeling. 

 Somatische verpleging/verblijf met behandeling. 

 Psychogeriatrische verpleging/verblijf met behandeling. 

 Hospicezorg. 

 Dagverzorgingsprojecten gericht op specifieke doelgroepen (Afro-Surinaamse ouderen, 

Hindoestaanse ouderen). 

 Ontmoetingscentrum voor licht dementerende ouderen en hun mantelzorgers. 

 Diagnostisch Centrum voor observatie, diagnose en behandeling bij PG problematiek. 

 

 

Per 1 januari 2015 is sprake van een specifieke doelgroep binnen de intramurale setting met 

een GGZ-achtergrond die in het kader van Beschermd Wonen via de WMO woonachtig zijn bij 

de stichting. Tot 1 januari maakte deze doelgroep nog onderdeel uit van de AWBZ/WLZ als 

“sectorvreemde groep”. De stichting heeft een productieafspraak van 8 plaatsen op jaarbasis 

voor opname van deze groep cliënten die er in eerste instantie op gericht is om huidige 
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cliënten niet gedwongen te laten verhuizen per 1 januari 2015. Om de doelgroep beter te 

bedienen is clustering van de cliënten in 2015 vormgegeven, met een eigen team aan 

(zorg)medewerkers. Naast behoud van huidige cliënten is in 2015 ook sprake van instroom 

van nieuwe cliënten. Deze instroom is grotendeels afkomstig vanuit andere GGZ-

instellingen. Een toenemende zorgvraag van de oudere GGZ-cliënt ten opzichte van de 

psychische grondslag maakt dat opname in onze zorginstelling beter passend is voor de 

zorg- en begeleidingsvraag dan in een reguliere locatie voor beschermd wonen waar 

begeleiding van de cliënt centraal staat. Eind 2015 is zelfs sprake van een wachtlijst van 8 

cliënten.  

 

 

In de wijk 

 

 Volledig Pakket Thuis. 

 Verzorging. 

 (Wijk)verpleging. 

 Begeleiding. 

 Behandeling. 

 Palliatieve zorg. 

 Casemanagement. 

 Huishoudelijke verzorging 1. 

 Huishoudelijke verzorging 2. 

 Alarmeringsservice voor zelfstandig wonende ouderen. 

 Zeker Thuis abonnement. 

 

Thema:  BORGING KWALITEIT 

 

Kwalitatief goede zorg voor onze cliënten.   

Vanuit de visie van Stichting Eykenburg betekent kwalitatief goede zorg dat we streven naar 

goede zorg die draait om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven voor de 

cliënt. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme 

betrokkenheid van familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door 

gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren. Zorg die voldoet aan hun 

beroepsstandaard geleverd in een beschermde woningomgeving of in de thuiszorg.  

 

Dit betekent dat de cliënt zelf kan besluiten over bijvoorbeeld aspecten als voeding, 

persoonlijke verzorging of zelfstandig bewegen, zodat de cliënt waardig kan leven.  

 

Uiteraard moet daarbij de basisveiligheid op orde zijn: Hygiëne, Infectiepreventie, Medische 

behandeling, Brandveiligheid, Onvrijwillige zorg en Medicatie verstrekking moeten aan de 

professionele standaarden voldoen.  

 

De concrete invulling van de zorg gebeurt in samenspraak tussen de cliënt, zijn naasten en 

de zorgverlener, waarbij het uitgangspunt is dat de cliënt zo veel mogelijk beslist met het 

oog op zijn wensen en mogelijkheden. Dit komt tot uiting in het individuele zorgleefplan van 
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iedere cliënt die zorg krijgt van Stichting Eykenburg.  Kwaliteit van leven is bij uitstek een 

individuele zaak. Centraal in de visie staat daarom dat zorgverleners een persoonsgerichte 

bejegening kiezen. Daarbij gaat het om aandacht in de individuele zorgrelatie; de beleefde 

kwaliteit door de cliënt. Er is aandacht voor zingeving, voor iemands eigen netwerk en buurt 

(extramurale zorg).  De (zorg)vraag van de cliënt wordt integraal bekeken, waarbij zowel het 

medische, sociale als psychische relevante aspecten zijn. Het uitgangspunt bij het opstellen 

van het zorgleefplan is: Wat is de wens van de cliënt, wat zijn diens mogelijkheden, maar 

ook: waar liggen eventuele risico’s. 

De nadruk bij kwaliteit ligt niet op het continue registreren en het afvinken van in te vullen 

lijstjes maar richt zich veel meer op gewenste, veilige zorg. (er blijven wel wettelijke 

registratieverplichtingen). Dat is de basis van waaruit gestart wordt; van daaruit kan 

kwalitatief goede zorg zich richten op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het gaat 

dus niet om meten van kwaliteit, maar wel om nadenken over de onderdelen die het 

kwaliteitskader benoemt als van belang voor kwaliteit, hoe dit wordt bijgesteld in de 

kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) en hoe de kwaliteit wordt gestuurd door te praten met 

cliëntenraad, ondernemingsraad en andere partijen. 

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 

 

Stichting Eykenburg is sinds 26 april 2002 HKZ-gecertificeerd voor de intramurale zorg. Op 

diezelfde datum is ook het ISO-9001-certificaat verkregen.  Op 7 november 2006 heeft de 

stichting het HKZ-certificaat behaald voor de extramurale zorg.  

In 2014 heeft een hercertificering plaatsgevonden welke met goed gevolg afgesloten is. Op 

30 april 2014 is na hercertificering door Lloyd’s Register Quality Assurance een nieuw 

certificaat uitgegeven voor een periode van drie jaar. In 2015 heeft een tussenevaluatie 

(Surveillancebezoek) plaatsgevonden waarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd.  

De volgende opmerking is gerapporteerd:  

 Uit interviews op locatie is gebleken dat de primaire processen worden beheerst en 

op professionele wijze door betreffende medewerkers worden uitgevoerd conform de 

geldende afspraken en regelgeving.  

In 2015 is het geautomatiseerde kwaliteitshandboek KRS vervangen door Axxerion. Axxerion 

is  een volledig geïntegreerd en webbased Facility Management Informatie Systeem (FMIS). 

Als eerste is het KRS Kwaliteitshandboek gekopieerd naar het nieuwe systeem en de planning 

is dat dit in het eerste kwartaal van 2016 zal worden geïmplementeerd. (tot dat moment is 

nog wel sprake van een actueel en gedocumenteerd kwaliteitmanagementsysteem (KMS) via 

KRS). Ook het nieuwe systeem is voor alle medewerkers toegankelijk.  

 

Dankzij de instelling van een aantal commissies (MIC-CIP- BOPZ- Geneesmiddelen -

Meldingscommissie Ouderenmishandeling en nog een aantal anderen) zijn de onderwerpen 

welke voortvloeien uit het KMS, verdeeld binnen de organisatie zodat de inhoudelijke 

betrokkenheid bij en de verantwoording voor het continu verbeteren zijn geregeld.  
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De protocollen betreffende risicovolle en voorbehouden handelingen zijn in 2012 

aangekocht bij het beheerssysteem van Vilans. Hierdoor is de actualiteit van de 

protocollering van deze handelingen gewaarborgd. Jaarlijks wordt er een nieuwe update 

geleverd. Alle zorgmedewerkers kunnen deze protocollen raadplegen. De BIG scholing wordt 

aan de hand van deze protocollen gegeven.  

 

De farmaceutische protocollen/handboeken zijn in 2014 herzien en opnieuw onder de 

aandacht gebracht bij de zorgmedewerkers. Deze zijn nog up to date en staan ter revisie op 

de planning voor 2016.  

 

De  klankbordgroep is in 2015 eenmaal bijeen geweest. Deze wordt gevormd door 

medewerkers op uitvoerend niveau vanuit alle diensten die zonder last of ruggespraak over 

diverse onderwerpen in gesprek gaan met de Raad van Bestuur. Onderwerpen zoals 

bejegening, werken met vrijwilligers, het melden van incidenten en de effecten van de  

wijzigingen in de organisatiestructuur (zoals inzetten van teamleiders en de monitordienst) 

worden hier behandeld.  

Risicomanagement heeft in 2015 veel aandacht gekregen. Zowel op cliëntniveau als op 

organisatieniveau. Een preventieve risico inventarisatie (PRI) is uitgevoerd op het primaire 

proces en op een aantal organisatorische processen. 

 

In het najaar van 2015 zijn er met het zorgkantoor afspraken gemaakt over twee 

verbetertrajecten om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te tillen te weten de  

projecten Wondzorg en Onbegrepen gedrag. Deze projecten worden aangestuurd door een 

extern aangestelde projectleider en worden door gespecialiseerde verpleegkundigen op de 

werkvloer geïmplementeerd.  

 

De kwaliteitsmetingen Norm Verantwoorde Zorg hebben in november 2015 plaatsgevonden. 

De metingen zijn opgenomen in het cliëntdossier. Overzichten van eventuele te lopen 

gezondheidsrisico”s staan hier eveneens in. De verplichte CQI is afgeschaft. Er zijn in het 

derde kwartaal intern formulieren gemaakt waarop de cliënt kan aangeven in welke mate hij 

tevreden is over de geleverde zorg- en dienstverlening. De uitkomst over de maanden 

augustus tot en met december is gemiddeld voor de twee locaties een 7 voor de organisatie 

en een 7,5 voor de medewerkers. De waarderingen op Zorgkaart Nederland komen in 2015 

uit op een 6,7. 

  

4.4 Klachtenafhandeling 

 

Cliënten  

De klachtenregeling van Stichting Eykenburg is opgesteld conform de Wet Klachtrecht 

Cliënten Zorgsector. De regeling meldt dat indien ‘klager’ en ‘betrokkene’ er onderling niet 

uitkomen, men een beroep kan doen op de klachtencommissie.  

 

De klachtencommissie is onafhankelijk. De commissieleden hebben geen arbeidsrechtelijke 

of soortgelijke binding met de stichting. De commissie is in 2009 samengesteld. De 

samenstelling is als volgt: de heer J. Krikke (voorzitter), mevrouw Y. Philipse (lid)  de heer C. 
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De Wolf (lid) en mevrouw H. Schaffels. Secretariële ondersteuning vindt plaats door het 

directiesecretariaat van Stichting Eykenburg. Van elke zitting wordt een verslag gemaakt dat 

wordt rondgestuurd aan alle leden van de klachtencommissie. 

In juli 2015 heeft Stichting Eykenburg zich aangesloten bij Quasir voor wat betreft de 

onafhankelijke afhandeling van klachten van cliënten.  

Quasir, voorheen Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg, houdt zich al meer dan 

25 jaar bezig met klachtenbemiddeling voor zorgorganisaties.  

In 2015 zijn in totaliteit vier klachten behandeld, waarvan één door Quasir. Eén klacht is 

schriftelijk afgedaan, de andere drie zijn behandeld en gegrond verklaard.  

 

Medewerkers 

 

Samenstelling klachtencommissie 

De commissie is geïnstalleerd door de Raad van Bestuur. De leden zijn benoemd op 

voordracht van de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. 

De samenstelling van de commissie is als volgt;  De heer J. Janzing (voorzitter), de heer W. 

Klein, mevrouw C. Langendijk en mevrouw M. Wierenga (leden) en plaatsvervangend lid 

mevrouw S. v.d. Zwan. 

  

De klachtencommissie wordt secretarieel ondersteund door het directiesecretariaat van 

Stichting Eykenburg. Van elke zitting wordt een verslag gemaakt, dat wordt rondgestuurd 

aan alle leden van de klachtencommissie. 

 

Behandelde klachten 

In 2015 is er bij de klachtencommissie één klacht binnen gekomen. Deze had betrekking op 

een nieuwe functie na het opheffen van de linnenkamer. 

 

 

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

 

4.5.1 Personeelsbeleid/ kwaliteit van het werk 

 

De afdeling PO&O bestond in 2015 uit de volgende functionarissen:  

Praktijkopleiders (1,89 fte) 

Verzuimfunctionaris (0.44 fte) 

Arbofunctionaris (0.44 fte)  

Medewerker Personeelsadministratie (gem. 0,9) 

Hoofd PO&O (0,78 fte)  

 

HRM-systeem 

De overstap in 2014 naar een nieuw HRM systeem heeft geheel 2015 nog extra 

werkzaamheden met zich meegebracht voor zowel Personeelszaken als de 
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Salarisadministratie. In samenwerking met de leverancier zijn alle implementatieperikelen, 

inrichtingsvraagstukken en onregelmatigheden uit de overzetting van het oude systeem 

aangepakt en aangepast en is aansluiting tussen het HRM-systeem en de 

salarisadministratie gemaakt zodat de basisadministratie op orde is. Tevens zijn in 2015 de 

mogelijkheden verkend om over te gaan naar één systeem (SDB Salaris, zowel voor de 

Salarisadministratie als voor HRM) waardoor de personeelsregistratie in de toekomst ook 

beter gestroomlijnd kan gaan verlopen. In 2016 zal naar verwachting een nieuwe versie van 

de software door Stichting Eykenburg in gebruik worden genomen. Het streven is ook het 

verzuimsysteem hierin te integreren.  

 

MIM 

De MIM-procedure wordt steeds meer gebruikt binnen de organisatie. De bekendheid van 

deze procedure is vergroot door regelmatig aandacht via de werkoverleggen en via Intranet. 

Er is wederom een stijging van het aantal meldingen zichtbaar ten opzichte van 2014. In een 

groot aantal meldingen is er sprake van zowel verbale als non-verbale agressie.  Het 

merendeel van de meldingen betreft agressie van PG-cliënten.  

Analyse van de meldingen en de gevolgde procedure heeft tot een aantal verbeteracties 

geleid, te weten: 

- De teamleider wordt altijd eerst op de hoogte gesteld van de melding alvorens deze 

naar de arbofunctionaris gaat; 

- Nauwere afstemming en samenwerking tussen verpleeghuisarts en psycholoog; 

- Meer aandacht in teambesprekingen van de omgangsplannen die de psycholoog van 

cliënten heeft gemaakt. Bespreking en opvolging door EVV’ers en zorgmedewerkers. 

1 x per 2 maanden zal casuïstiekoverleg plaats vinden in teambesprekingen.  

- Streven naar minder personele wisselingen op de afdeling; vaste gezichten betekent 

meer rust en vertrouwen bij de cliënt.  

 

Opleidingen 

In 2015 hebben de praktijkopleiders gekozen voor een andere trainingsvorm. Dit was onder 

andere een resultante van de lage opkomst van de regulier ingeplande trainingen. Bij de 

evaluaties kwam naar voren dat er roostertechnisch geen ruimte kon worden ingebouwd, of 

dat de medewerkers niet weg konden van de afdelingen om deel te nemen. Uiteindelijk moet 

immers de directe zorgverlening aan de cliënt doorgang vinden.  

We hebben derhalve voor een andere aanpak gekozen, trainen in kleine groepen direct op de 

werkvloer.  

 

BIG-scholing 

Een van de speerpunten 2015 is het verzorgend en verpleegkundig personeel intern jaarlijks 

in de praktijk te toetsen. Het doel hiervan is dat onze medewerkers minder twijfelen aan hun 

eigen deskundigheid en zich meer bekwaam voelen na de toetsing.  

Onze stichting heeft hiertoe zelf een bevoegd Big assessor in huis. Er wordt conform 

scholingscyclus 1 x per 3 jaar geoefend en getoetst, maar door onze interne trainingen hoeft 

de externe her/bijscholing nog maar 1 x per 6 jaar plaats te vinden.   
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Het resultaat van de toetsing wordt bijgehouden in het Aftekenboekje  vaardigheden VPTH. 

Hierin staat ook dat iedere medewerker verplicht is 3-5x per jaar een klinische les of training 

bij te wonen. De leidinggevende en medewerker gebruiken dit boekje ook bij de 

jaargesprekken.   

Voor het jaar 2016 is ons streven meer BIG-assessoren op de werkvloer, zodat we nog beter 

kunnen inspelen op de vraag en aanbod verpleegtechnische handelingen. Deze werkwijze zal 

ten goede komen voor zowel de  efficiëntie en kwaliteit van de zorg en verpleging. 

 

Opleiding  Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)  

Door de meer complexe zorgvragen is er behoefte aan een nieuw soort medewerker. Iemand 

die in de eerste plaats oog heeft voor de belangen van de cliënt en daarnaast ook de 

belangen van andere betrokkenen kent. Een professional die de verzakelijking kan 

combineren met mensgerichte zorg. Een medewerker die kan onderhandelen met oog voor 

de cliënt, organisatie en zichzelf. Deze professional is zich bewust van zijn talent en weet 

hoe hij of zij die kan inzetten. 

Er zijn 19 medewerkers niveau 3 zowel intra- als extramuraal die gestart zijn met deze  

opleiding,  inclusief 4 medewerkers die een aantal jaren geleden het diploma/certificaat EVV 

bij het ROC Mondriaan hebben behaald. De eerste groep is gestart in Juni 2015 en zal 

eindigen in januari 2016. De tweede groep start in september en eindigt in maart 2016. 

Deze opleiding leidt op tot het branche erkende diploma van Eerst Verantwoordelijk 

Verzorgende. De opleiding wordt door Menskracht 7 op de locaties van Stichting Eykenburg 

gegeven. Dat betekent minder reis- en verlettijd. 

 

INR training 

De INR training is geen jaarlijks terugkerende training. We zijn hiermee in 2014 gestart op 

verzoek van de Trombosedienst. Vanaf 2014 zijn er in totaal 20 medewerkers getraind.  

De training werd door de afdeling Opleidingen georganiseerd maar door de Trombose dienst 

verzorgd, zowel in theorie als praktijk. Het heeft als doel ervoor te zorgen dat de 

gediplomeerde medewerkers bevoegd en bekwaam zijn om zelf de INR (bloedwaarden) te 

prikken bij onze cliënten en de waarden door te mailen naar de trombosedienst. De 

trombosedienst geven op hun beurt dan weer de (aanpassing van de) dosering via de email 

door aan de bevoegde medewerkers.   

Het borgen wordt door de trombose dienst zelf gecontroleerd; elke deelnemer moet 

tenminste 1x per maand geprikt en de eigen code gebruikt hebben om zo bevoegd en 

bekwaam te blijven. 

 

BOPZ training  

BOPZ training is een jaarlijks terugkerende training  voor de medewerkers van de PG 

afdelingen en is bedoeld om de medewerkers handvatten te geven hoe om te gaan met 

voorkomende situaties op de afdelingen. Zo gaat deze training o.a. over het opnameproces 

van de cliënt, aan welke voorwaarden een BOPZ-afdeling moet voldoen en welke afspraken 

belangrijk zijn om te weten betreft verzorging en verpleging rondom een BOPZ cliënt.  

 

Overige trainingen en klinische lessen 
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Vanaf oktober 2014 tot en met september 2015 zijn er wederom diverse trainingen 

georganiseerd ten behoeve van alle medewerkers (betaalde en onbetaalde professionals) van 

Stichting Eykenburg. Zo waren er onder andere lessen over situaties betreffende verslaving 

en psychiatrische cliënten, Dementie/delier en depressie, Incontinentiezorg en het 

ziektebeeld MS/ALS.  

 

Jaarthema’s 2015 

Dit jaar zijn er een aantal kwartaalthema’s gekozen om door de hele organisatie heen zowel 

naar cliënten, familie, mantelzorgers en medewerkers meer aandacht te besteden aan een 

aantal onderwerpen. Deze zijn met name door de afdeling Kwaliteit opgepakt in 

samenwerking met Opleidingen, Activiteitenbegeleiding en diverse andere disciplines. Het is 

de bedoeling dat steeds de hele organisatie mee doet aan de volgende onderwerpen: 

 

vocht en voeding;  dit was met name merkbaar in de restaurants op beide locaties en op de 

diverse zorgafdelingen. Zowel met informatievoorzieningen als met activiteiten en dagelijkse 

handelingen komt dit onderwerp extra onder de aandacht. Dit omdat gebleken is dat 80 

procent van de ouderen in Nederland ondervoed is. Doelstelling was om ook meer zicht te 

krijgen op het gewicht van onze cliënten, zowel onder- als overgewicht.  

Hierin werd onder andere als aandachtspunt naar voren gebracht dat de cliënten slecht de 

warme maaltijd gingen nuttigen, omdat de tijd tussen het ontbijt en de warme maaltijd te 

kort is. 

Door beter met elkaar te communiceren en overleggen is gebleken dat de bewoners ‘s 

avonds beter de warme maaltijd kunnen nuttigen en is deze wijziging doorgevoerd. Doordat 

clienten nu één keer per maand worden gewogen is het resultaat hiervan duidelijk meetbaar: 

het gewicht van cliënten die dit nodig hadden is toegenomen. Door de extra aandacht wordt 

er ook tijdens de maaltijden beter gegeten (er blijft minder achter op de borden).  

Er zal nog wel meer aandacht worden besteed aan het aankleden van de huiskamers. Tevens 

zullen de cliënten worden gevraagd zelf aan te geven wat ze willen eten op welke dag, dat 

mantelzorg en vrijwilligers gevraagd zal worden om extra hulp te bieden. 

 

Mondzorg;  doel hiervan was meer aandacht te besteden aan het mondgezondheid van de 

cliënten. Vaak wordt het gebit verwaarloosd, omdat de cliënten de tandarts niet meer 

bezoeken of door schaamtegevoel van het slechte gebit. Ook onbekendheid en 

onwetendheid over de mogelijkheden van mondzorg spelen hierbij een rol. Er zijn posters 

opgehangen en op iedere locatie is een presentatie gegeven in samenwerking met 

Tandtechnisch laboratorium Morgenstond te Den Haag. Hierbij werd veel informatie gegeven 

aan medewerkers, cliënten en familie. Medewerkers werden handvatten gegeven hoe slechte 

mondgezondheid te herkennen is. Cliënten werden op de hoogte gebracht van de 

mogelijkheden (prothesen etc.) en de voor- en nadelen van goede mondgezondheid.  

 

bewegingsgerichte zorg; Bewegen is goed voor de ademhaling, bloedsomloop, spieren en 

psychosociale aspecten. Door de cliënten zo actief mogelijk te houden blijft de 

zelfredzaamheid zo lang mogelijk bewaard. Bewegensgerichte zorg gaat niet alleen over 

sporten en bewegen, maar met name ook over het zo veel mogelijk zelf laten doen van alle 

diverse dagelijkse handelingen, zoals tanden poetsen, toiletbezoek, brood smeren, etcetera. 
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Daarnaast wordt er ook extra aandacht besteed aan aparte bewegingsprogramma’s door de 

Activiteitenbegeleiding.  

 

 

Verzuim 

Alle leidinggevenden hebben in juli 2015 een training on the job gehad van de 

verzuimfunctionaris met betrekking tot verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts is één dagdeel 

per week aanwezig tot op heden is dat voldoende gebleken. 

Stichting Eykenburg is per 1 januari 2014 Eigen Risico Drager geworden voor de Ziektewet 

(ERD ZW). Tot september 2015 hebben reeds totaal 12 medewerkers die ziek uit dienst zijn 

gegaan een uitkering van Stichting Eykenburg ontvangen voor de periode waarin ze 

arbeidsongeschikt waren, waarvan er op dit moment nog drie medewerkers een ziektewet 

uitkering ontvangen. In 2016 zal bekeken worden of Stichting Eykenburg ook Eigen Risico 

Drager zal worden voor de WGA.  Doordat er veel probleemdossiers in 2013/2014/2015 

opgepakt zijn en begeleid waardoor de medewerkers na 104 weken beoordeeld zijn door het 

UWV, is de instroom in de WGA toegenomen. Dit heeft effect gehad op de gedifferentieerde 

premie.  

 

De gedifferentieerde premie WHK (WerkHervattingsKas) bestaat uit drie premiecomponenten 

te weten WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen, WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en 

ZW-lasten. Voor Eykenburg was in 2014 de totale gedifferentieerde premie WHK 1,92%, voor 

2015 was de gedifferentieerde premie WHK 1,29%. Doordat Eykenburg per 1 januari 2014 

ERD ZW is geworden is er in 2015 een directe besparing van 0,63% van de totale loonsom 

gerealiseerd. 

De premie componenten WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen en WGA-lasten flexibele 

dienstbetrekkingen laten nu al een stijging zien: 

2014 WGA vast 0,40% , 2015 WGA vast 0,62%  

2014 WGA flex  0,54%,  2015 WGA flex 0,67%  

De verwachting is dat met name de premie WGA vast verder zal stijgen door de instroom 

2015. 

Doordat Eykenburg ERD ZW is en zelf daardoor de dossiers begeleiden zal de instroom in de 

WGA flex minimaal zijn. 

Tot op heden zijn er geen loonsancties (jaar langer loon doorbetalen) opgelegd door het 

UWV. Dit is ook direct het gevolg van het ingezette verzuimbeleid en de strakke begeleiding 

van de verzuimfunctionaris.  

 

Door de veranderingen in 2015, met name de overgang naar een directere aansturing 

middels teamleiders, is de begeleiding van deze teamleiders intensiever geworden en zal 

ook in 2016 nog de nodige aandacht vragen. 

Trainingen worden door de verzuimfunctionaris on the job gegeven. 

 

De samenwerking tussen de Arbo en Verzuim functionaris heeft meer vorm gekregen door 

gebruik te maken van de wederzijdse expertise waardoor er ook preventief zaken aangepakt 

kunnen worden. Streven is hierbij is verzuim nog meer te voorkomen, met name kort en 

middellang verzuim. 
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4.6 Financieel beleid 

 

Stichting Eykenburg heeft in 2015 een totale omzet behaald van € 21.133.660,-. 

Deze omzet is € 698.872,- hoger dan de totaalomzet van 2014. Er lijkt ten opzichte van  

2015 dus sprake van een toename van de inkomsten, maar dit wordt mede veroorzaakt 

doordat in 2014 een productie van zo’n € 500.000,- in de AWBZ/WLZ niet gehonoreerd is, 

waardoor de omzet met ditzelfde bedrag verlaagd is.  

 

Binnen de omzet hebben ten opzichte van 2014 wel veel veranderingen plaatsgevonden. De 

terugtredende overheid, de overheveling van middelen naar de gemeentes en verschillende 

subsidieregelingen die geïntroduceerd zijn om bepaalde doelgroepen niet tussen wal en 

schip te laten eindigen, hebben voor een versnippering van financieringsstromingen gezorgd 

met bijbehorende diversiteit aan verantwoordingsverplichtingen.  

 

In 2015 heeft een forse transitie van de organisatie plaatsgevonden die in twee fases is 

uitgevoerd. De wijzigingen in het zorglandschap met bijbehorende kortingen op budgetten 

hebben deze transitie ingegeven.  Veranderingen in de organisatie van de zorg hebben 

plaatsgevonden waarbij meer gebruik gemaakt zal gaan worden van vrijwilligers en 

mantelzorgers is, maar ook outsourcing van zaken die niet tot de core-business (IT, 

wasservice) behoren of niet kostendekkend te organiseren zijn door de stichting. Facilitaire 

diensten zoals de recepties zijn anders georganiseerd waardoor de fysieke recepties niet 

meer noodzakelijk zijn of zijn gewijzigd in openingstijden (restaurants). 

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet verlengd tenzij de functie cruciaal was 

voor de bedrijfsvoering of direct productie gerelateerd was, maar er is ook middels 

vaststellingsovereenkomsten afscheid genomen van functionarissen. De frictiekosten die 

hiermee gemoeid zijn in 2015 komen neer op afgerond € 500.000.-.  

 

Daarnaast zijn alle overeenkomsten en algemene kosten van de stichting tegen het licht 

gehouden en zijn op veel gebieden kosten bespaard door nieuwe overeenkomsten aan te 

gaan, zaken stop te zetten voor zover mogelijk en meer gebruik te maken van vrijwilligers in 

de organisatie.   

 

Om de zorgverlening efficiënter te kunnen laten verlopen en zoveel mogelijk verstoringen uit 

het primaire proces te halen is gebruik gemaakt van moderne technologie. In Huize 

Eykenburg is een domoticacentrum ingericht dat 24 uur per dag 7 dagen per week toezicht 

houdt op en om de locaties middels spreekluisterverbindingen, camerabeelden en telefonie. 

Ook de wijkalarmering wordt in dit centrum bewaakt. Investeringen in de apparatuur die dit 

mogelijk maakt is grotendeels reeds in 2012, 2013 en 2014 gedaan.   

 

Eind 2015 is gestart met een brandveiligheidsproject in de verzorgingsappartementen in 

Huize Eykenburg. De appartementen (47 stuks) voldeden niet aan de nieuwste 

brandveiligheidseisen en gestart is met het aanpassen van de appartementen zodat ze 

minimaal 30 minuten brandwerend zijn. Gelijktijdig met de verbouwing wordt kwaliteit 
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toegevoegd aan de appartementen door het aanbrengen van extra electravoorzieningen, 

(LED) verlichting en opfrissing van de aankleding. Dit project zal naar verwachting in juni 

2016 afgerond zijn en zal een maximale investering van € 800.000,- zijn .  

 

 

Het exploitatiejaar 2015 kent ondanks de frictiekosten en wijzigingen in budgetten een 

positief resultaat van € 217.729,-. De begroting voor 2015 kwam uit op een verlies van € 

219.000,-. Een hele prestatie om binnen een jaar tijd de organisatie om te vormen naar de 

nieuwe werkelijkheid die de participatiesamenleving met zich meebrengt en dit met een 

hoger dan verwacht resultaat af te sluiten. Het resultaat heeft direct impact op het eigen 

vermogen.  

 

Beleid 

Maandelijks is overleg geweest met het management over de voorlopige exploitatiecijfers en 

verzuimcijfers tot en met de betreffende maand. Deze gegevens zijn conform de planning & 

controlcyclus met het management besproken. Exploitatieoverzichten, bezettingsoverzichten 

en personele inzet per sector zijn maandelijks verstrekt inclusief een samenvattende memo 

waarin de belangrijkste ontwikkelingen geschetst worden. 

 

De financieringssystematiek van zorgzwaartepakketten is tijdens de maandelijkse 

beleidsbesprekingen over de ontwikkelingen van de productie ten opzichte van de begroting 

en de productieafspraken voortdurend een punt van aandacht geweest.  Het inspelen op de 

mogelijkheden en veranderingen waren steeds tijdig aan de orde. Het bijstellen van beleid en 

activiteiten kon ook op tijd plaatsvinden hierdoor.  

 

De begroting voor 2016 is door de Raad van Bestuur vastgesteld met een positief resultaat 

van € 91.000,-.   

 

Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar 

Liquiditeit (current ratio) 2.43 3.00 

 

Solvabiliteit 

 Vorig jaar Verslagjaar 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) 14.99% 16.39% 

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten)        24.28% 24.51% 

 

 


