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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het Bestuursverslag 2016 van het Bartholomeus Gasthuis; een kleine zorginstelling, gevestigd in een monumentaal pand in het hart van 

Utrecht, die een eeuwenoude geschiedenis combineert met innovatieve concepten. Het gasthuis bestaat in 2016 bijna 650 jaar op dezelfde locatie en 

in hetzelfde gebouw en is daarmee het langst zelfstandig functionerende verzorgings- en verpleeghuis van Nederland. 

 

Het Bartholomeus Gasthuis publiceert, in aanvulling op de jaarrekening en DigiMV, het bestuursverslag 2016 op www.jaarverslagenzorg.nl. Hiermee 

geeft het inhoud aan de branche-afspraak om jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle rechthebbenden en belangstellenden over het gevoerde 

beleid en de geleverde prestaties. Basis voor deze afspraak is het kader van de Zorgbrede Governancecode 2010.  

    

Het document doet verslag van belangrijke ontwikkelingen in 2016 die het gasthuis in staat stellen de strategische koers te realiseren. Vaste onderwer-

pen zijn: organisatieprofiel, bestuur en toezicht, medezeggenschap, beleid, inspanningen en prestaties, bedrijfsvoering, financiën en risico’s. Naast de 

geleverde zorg besteden we aandacht aan activiteiten in het ‘Huis in de Wijk’.  

 

Het volledige jaardocument bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de webapplicatie DigiMV op www.jaarverslagenzorg.nl. 

 

Het jaardocument is besproken met de raad van toezicht, cliënten- en ondernemingsraad. 

 

We bedanken medewerkers, vrijwilligers, toezichthouders, cliëntenraad en ondernemingsraad, cliënten en familie, samenwerkingspartners en sponsors 

voor hun bijdrage aan de praktische realisatie van een moderne integrale welzijn-wonen-zorgketen voor ouder wordende (binnenstad)bewoners.  

 

Utrecht, 23 mei 2017 

Mw. W. van Egdom MBA 

Bestuurder, directeur 

 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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2. Profiel van de organisatie 
 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

 
Naam rechtspersoon Stichting Bartholomeus Gasthuis 

Adres Lange Smeestraat 40 

Postcode 3511 PZ 

Plaats Utrecht  

Telefoonnummer 030-2310254 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41179168 

E-mailadres info@bartholomeusgasthuis.nl 

Internetpagina’s  www.bartholomeusgasthuis.nl 

www.bartholomeusindewijk.nl 

 

 

2.2 Structuur van het Bartholomeus Gasthuis  
 

Het Bartholomeus Gasthuis is een zelfstandige stichting. Op terreinen als ICT en financiën & control wordt nauw samengewerkt met zorginstelling 

Vecht & IJssel. Voor de behandeling van cliënten wordt nauw samengewerkt met Novicare. Om het Huis in de Wijk inhoudt te kunnen geven wordt 

samengewerkt met zelfstandige ZZP-ers en vele samenwerkingspartners.    

 

2.3 Organisatiestructuur 
Het Bartholomeus Gasthuis is een kleine ouderenzorgorganisatie op één locatie, geleid door een eenhoofdige raad van bestuur, hierna aan te duiden 

als de bestuurder. Toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht. Deze wordt, in lijn met de lange traditie, aangeduid als het ‘College van Re-

genten’, verder te noemen CvR. 

 

 

mailto:info@bartholomeusgasthuis.nl
http://www.bartholomeusgasthuis.nl/
http://www.bartholomeusindewijk.nl/
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Voor de uitvoering van het strategisch plan ‘Zorgeloos verzorgd II’ is1 gekozen voor:  

 een compact managementteam met twee inhoudelijk tactisch-strategisch managers. Het managementteam bestond in 2016 uit de mana-

gers Zorg en Huis in de Wijk, de controller, de P&O manager en de bestuurssecretaris, onder voorzitterschap van de bestuurder. 

 een tussenlaag van tactisch operationeel managers die kennis hebben van de services en diensten, snel kunnen schakelen met klanten en 

dicht bij hun medewerkers staan: de horecamanager, facilitair manager, welzijnsmanager en teammanager zorg. Zij vormen gezamenlijk 

het ‘kernteam’. Deze tussenlaag is vooral bedoeld om de integratie van welzijn en zorg en de termen zorgondernemerschap en hospitality 

inhoud te geven.  

 

De keuze om – tegen de heersende trend in – te kiezen voor een tussenlaag van teammanagers is een bewuste. Vanwege de complexiteit van 

de integrale welzijn-wonen-zorgketen die het Bartholomeus Gasthuis biedt, kan niet alleen worden volstaan met expertise en aansturing op het 

zorgvlak. Er moet tevens een horecabedrijf (brasserie en zaalverhuur) worden gerund. Ook het historische karakter van het gebouw, deels 

Rijksmonument (met een Regentenzaal uit 1632 behorend tot het Nederlands Cultureel Erfgoed) vergt, in combinatie met de toepassing van de 

modernste technieken voor woongemak en veiligheid, de nodige specifieke facilitaire kennis en extra inspanningen. Het uitgebreide welzijns-

aanbod tot slot brengt een groot netwerk met  zich mee dat onderhouden dient te worden, terwijl de doorontwikkeling van de innovatieve con-

cepten in samenwerking met partners eveneens een extra inspanning vraagt.  

 

De huidige organisatiestructuur kenmerkt zich door integraliteit van diensten. Twee afdelingen geven samen het begrip ‘welzijnszorg’ inhoud: 

een afdeling waar welzijnsactiviteiten de boventoon voeren en een afdeling waar zorgtaken de boventoon voeren. De afdeling bestuur & admi-

nistratie ondersteunt de beide afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ‘Organisatiestructuur en Werkprocessen in het Bartholomeus Gasthuis’, 10 december 2014. 
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Organisatiestructuur van het Bartholomeus Gasthuis  

 
 

Samenstelling managementteam ultimo 2016 

Mw. W. van Egdom MBA bestuurder  

Mw. drs. Monbredau  bestuurssecretaris 

Dhr. H. Koelewijn  controller 

Mw. K. Bul MSc MBA  manager zorg 

Mw. S. Verwaijen  HRM adviseur 

Mw. A. Vollenberg  manager Huis in de Wijk 

 

Managementteam:

Bestuurder

----------------------
Clientenraad & 

Ondernemingsraad

Bestuurssecretariaat, PR 

& Communicatie, 

Vrijwilligerscoördinatie

Bestuurssecretaris

Financiën, ICT, Controle, 

cliëntadministratie
Controller

Afdeling Bestuur & 

Administratie

P&O, (praktijk)-

opleinding en ARBO
P&O manager

Geestelijke zorg (op afroep)

Gebouwbeheer en 

renovaties (LTO)
bestuurder

Kwaliteitsmanagement (op afroep)

Managers

Facilitair manager Horeca manager Welzijnsmanager Kernteam

Verhuur  

appartementen

Brasserie & 

Voeding

Informatieloket - 

Zorgbemiddeling

Coach groepswonen 1e Verpleegkundige

Behandelteam

Huismeesterschap/ 

facilitair/ VAM

Zalen, Food & 

Beverage (F&B)

Welnness/welzijn 

(lichaam en geest)

Zorg aan dementerenden 

in de groepswoningen Novicare

Schoonmaak 

Wasverzorging

Activiteiten en 

dagopvang (In&Doe, 

Mantelzorg

Internetcafé

Winkel Zorghotel 

Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers

Receptie & 

Ontvangst; 

gastheerschap

Zorg  in appartementen 

en hotel ; 

woonzorgcentrum

College van Regenten (RvT)

Bestuurder, directeur (RvB)

Manager Huis in de Wijk Manager zorg

Teammanager zorg
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Samenstelling kernteam ultimo 2016 

Mw. M.J. Kavelaars  facilitair manager 

Mw. M. Bomer   teammanager zorg 

Mw. D. Roest   teammanager zorg 

Vacant    welzijnsmanager 

Dhr. R Van Loenen  horecamanager 

   

Op 1 januari 2016 nam welzijnsmanager mevrouw Vergouw, vanwege vervroegd pensioen, afscheid van de organisatie. Haar taak werd overgenomen 

door mevrouw Evertse. Zij startte gelijktijdig met  de nieuwe horecamanager, de heer Van Loenen, op 1 januari. Het ‘kernteam’ van tac-

tisch/operationeel managers was hiermee compleet. Mevrouw Evertse heeft het gasthuis in de loop van 2016 weer verlaten. De functie is op dit mo-

ment vacant.   

 

Begin 2016 startte tot slot ook mevrouw Bos als PR- en marketingmedewerker. Met haar komst kreeg de PR en marketing de extra vaart die dit 

onderwerp behoeft, gelet op het belang om de producten en diensten goed onder de aandacht te brengen van onze (potentiële) klantengroe-

pen.  

 

Medezeggenschap 

De medezeggenschap voor cliënten en medewerkers is georganiseerd in een cliëntenraad (CR) en een ondernemingsraad (OR), waarmee de bestuur-

der periodiek overleg voert. In hoofdstuk 3 vindt u een verslag van de samenwerking met deze gremia in 2016.  

 

 

2.4 Kerngegevens 

 
Het Bartholomeus Gasthuis heeft een toelating voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. 

 

Het gasthuis  is een modern verzorgingshuis, verpleeghuis én Huis in de Wijk, gehuisvest in een historisch pand in het Utrechtse Museumkwartier.  

Het Bartholomeus Gasthuis beschikt over 32 appartementen in het woonzorgcentrum en zes kleinschalige groepswoningen met in totaal 57 appartemen-

ten voor psychogeriatrische cliënten (voor het merendeel mensen met dementie). In het Huis in de Wijk bevindt zich Brasserie Zunte, een wellness voor 

lichaam en geest, een kleine buurtwinkel, een zorg-/ herstelhotel met zes kamers, diverse zalen voor welzijnsactiviteiten en zakelijke verhuur, een rijk ge-
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schakeerde Uit & Doe Agenda, dagondersteuning en de permanente tentoonstelling ‘Van A tot Z’. Dit alles in een gastvrije omgeving, waar respect voor 

mens, milieu en historie voelbaar is. 

Het gasthuis biedt hiermee een keten van welzijn-wonen-zorg voor (binnenstad)bewoners, zowel voor zelfstandig wonende ouderen als voor ouderen 

die door somatische of psychogeriatrische beperkingen niet langer zelfstandig kunnen wonen.  

 

De zorg in het woonzorgcentrum en in de groepswoningen wordt geboden aan cliënten met een geldige indicatie en van wie redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat zij niet zelf in hun zorgbehoefte kunnen voorzien. De financiering van de geboden zorg vindt primair plaats in het ka-

der van de Wet Langdurige Zorg (groepswoningen; zorgprofiel 5 of 7) en deels in de woonzorgappartementen (zorgprofiel 1, 2, 3, 4 of 6)  en 

daarnaast in het kader van de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging aan bewoners die een serviceappartement huren en aan gasten die tijdelijk 

in het zorghotel verblijven) en de WMO (enkele bewoners in het Woonzorgcentrum). Activiteiten in het Huis in de Wijk worden gefinancierd uit 

een combinatie van de gemeentelijke subsidieregeling ‘Sociale Prestatie’, eigen bijdragen, inkomsten uit zaalverhuur, fondsen en giften.    

  

Geestelijke verzorging 

Het gasthuis heeft een geestelijk verzorger in dienst met een humanistische achtergrond. Deze verleent geestelijke zorg aan cliënten en hun 

naasten ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Zwaartepunt van de functie betreft individuele contacten met cliënten 

over zingevingsvraagstukken. Gesprekken in de laatste levensfase voor het sterven, en soms na het overlijden van een bewoner met de familie, 

maken hier een belangrijk onderdeel van uit. De geestelijk verzorger heeft hier – gezien haar specifiek achtergrond en vaardigheden – een dui-

delijke toegevoegde waarde op het zorgteam, dat natuurlijk ook aanspreekbaar is, maar waarbij het contact dikwijls een andere focus heeft en 

op een praktischer niveau zal plaatsvinden. De geestelijk verzorger organiseert jaarlijks onder andere een herdenkingsbijeenkomst voor de 

naasten van overleden bewoners. 

   

Enkele kerngegevens (ultimo 2016)        

Cliënten 

- Aantal intramurale cliënten: 76 

- Aantal extramurale cliënten: 8 

 

Capaciteit 

- Aantal plaatsen Wlz – verblijf: 15 

- Aantal plaatsen WlZ verblijf met behandeling: 61  
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Productie 

- Aantal intramurale dagen zonder behandeling: 5.596 

- Aantal intramurale dagen inclusief behandeling: 22.294  

- Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten): 1.159 

 

Personeel 

- Aantal personeelsleden in loondienst: 127 (77,03 fte) 

- Aantal fte gemiddeld over het jaar: 74,20 

 

Bedrijfsopbrengsten 

- Totaal bedrijfsopbrengsten: € 7.345.000,- 

- Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten: € 6.037.000,- 

- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten: € 1.308.000,- 

 

Werkgebied 

Het Bartholomeus Gasthuis is statutair gevestigd in Utrecht en valt daarmee binnen de regio van het Zorgkantoor Utrecht. Het Bartholomeus 

Gasthuis richt zich vooral op (de binnenstad van) Utrecht. Echter ook klanten van buiten Utrecht zijn van harte welkom.  

 

Samenwerkingsrelaties 

Financiers 

- zorgkantoor Utrecht 

- zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, Multizorg en DSW en onderliggende labels 

- banken: BNG Bank en Rabobank 

- Gemeente Utrecht  

 

Gemeente Utrecht, o.a.  

- Convenant Verduurzamen Zorg 

- Samenwerking met buurtteam Binnenstad 
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Partners in de zorg (samenwerkingsovereenkomst) 

- Buurtzorg: het Bartholomeus Gasthuis is onderaannemer voor wijkverpleging gefinancierd door Zilveren Kruis 

- Huisartsen: behandeling cliënten Woonzorgcentrum  

- Novicare: behandeling (medische en paramedische zorg) cliënten groepswonen en cliënten woonzorgcentrum met behandeling. Novicare 

werkt voor  samen met onderaannemer medTzorg voor de avond-/nacht- en weekenddiensten 

- Apotheek Boswijk: cliënten met behandeling  

- Tandarts: Ivory & Ivory, mondzorg cliënten met (en soms zonder) behandeling 

- Hogeschool Utrecht, faculteit voor Mondzorg  

- Fysio Fit, praktijk voor fysiotherapie  

 

Brancheorganisaties 

- ActiZ (landelijk) 

- IVVU (regionaal) 

 

Ondernemers Huis in de Wijk 

(Kleine) zelfstandigen die diensten op het gebied van geestelijk en lichamelijk welzijn aanbieden aan klanten en daarvoor ruimte en materialen 

huren in het Bartholomeus Gasthuis  waaronder kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste, ayurvedisch masseur, Vriesman Optiek, Makker hoor-

toestellen, Yoga, meditatie en Tai Tji. De ondernemers hebben een gebruikersovereenkomst met het gasthuis 

 

Uitvoering Uit&Doe Agenda (zinvolle daginvulling) 

Een greep uit de vele betrokken partijen in de binnenstad en daarbuiten: het Utrechts Conservatorium; Gilde Utrecht; Vrijwilligerscentrale 

Utrecht; Cugnonproject, Utrechts Klokkenluiders Gilde; digitale Buddies, ROC Midden Nederland; bibliotheek; Utrechts Monumentenfonds, Cen-

traal Museum, het Genootschap Kunstliefde Utrecht, Het Utrechts Archief; Alzheimer Nederland, Senia Leesclub, Stichting de Boogh; Seniorweb, 

Doenja Dienstverlening Utrecht; Musicians Worldwide; Organisatie Festival Oude Muziek; Vereniging Oud Utrecht, de Booghkring  

 

Bijzondere samenwerkingsrelaties 

- Peuterdagverblijf Partou 

- Puntenburgschool 

- ZiZo (Rheinaerde) 
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 
 

3.1 Normen voor goed bestuur 
 

Het CvR en de bestuurder hanteren de Zorgbrede Governancecode. Dit is een bundeling van moderne, breed gedragen algemene opvattingen 

binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording.  

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het CvR volgen uit de statuten. Onder meer is hierin het enquêterecht vastgelegd. Taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het CvR zijn nader uitgewerkt in een Reglement van Toezicht en Bestuur.  

 

3.2 Wijze van toezichthouden 
Het toezicht vindt plaats volgens de beleidscyclus beschreven in hoofdstuk 4. De cyclus start met een strategisch plan met een focus op meer-

dere jaren en een bijbehorende meerjarenraming. Vervolgens wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld met bijbehorende begroting, periodieke 

rapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. 

 

Het CvR keurt het strategisch plan en het jaarplan goed, waarna de bestuurder besluit en het betreffende plan vaststelt. Het CvR analyseert het 

beleid en de strategie met oog voor risicofactoren, doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.  

 

Voor elke vergadering ontvangt het CvR een ‘bestuursverslag’ en een ‘dashboard’, opgesteld door de bestuurder. Deze voorzien het CvR van 

uitgebreide informatie waardoor het in staat wordt gesteld de toezichthoudende rol gedurende het jaar goed uit te oefenen. Het bestuursver-

slag en het dashboard vormen samen de bestuursverantwoording. De systematische rapportage van acties (bestuursverslag) en uitkomsten en 

risico’s (dashboard) geeft het CvR gedurende het jaar steeds een actueel inzicht in het feitelijke ‘reilen en zeilen’ van de organisatie. Prestaties 

en risico’s worden systematisch besproken tijdens de vergaderingen.  

 

Het CvR verzamelt daarnaast zelf informatie door onder meer het jaarlijks bijwonen van een of meer vergaderingen van de medezeggen-

schapsorganen. Ook wordt jaarlijks, in afwezigheid van de bestuurder, een gesprek gevoerd met de Ondernemingsraad (OR), de cliëntenraad 
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(CR) en het managementteam (MT). Incidenteel voert het CvR daarnaast andere gesprekken. Ook worden bijeenkomsten van het gasthuis met 

onder andere bewoners en familieleden bijgewoond voor een brede indruk van het functioneren van de organisatie.    

 

Na afloop van het jaar evalueert het CvR de resultaten van de organisatie, het functioneren van de bestuurder, het eigen functioneren en het 

functioneren van de voorzitter van het CvR en de deskundigheid/opleiding van het CvR. De documenten ‘evaluatie College van Regenten’ en 

‘evaluatie bestuur’ vormen hiervoor de basis, aangevuld met informatie uit de jaargesprekken met de OR, CR en MT.   

 

Een belangrijk element van de Zorgbrede Governancecode is de scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies en de verdere 

professionalisering van de relatie.  

De benodigde kwaliteit en competenties van de bestuurder en van het CvR zijn beschreven in het ‘Profiel voor de bestuurder’ respectievelijk het 

‘Profiel voor het CvR’. Deze profielen maken deel uit van het Reglement Toezicht en Bestuur.  

 

 

3.3 De bestuurder 
 

De bestuurder dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de stichting. Zij richt zich bij de aan-

sturing van de organisatie op de realisatie van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit doet zij door zorg te dragen voor een duidelijke strategische 

visie, een eenduidige verantwoordelijkheidsstructuur, heldere besluitvorming en risicomanagement en met oog voor de statutaire en financiële 

verplichtingen. Zij maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging tussen de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.  

 

Naast de zorgtaak hecht de bestuurder veel belang aan een gezond Utrecht (zie ook hierna bij de nevenfunctie) en de integratie met- en func-

tie van het gasthuis voor de wijk. In dit kader onderhoudt zij vele contacten en is zij onder meer een samenwerking aangegaan met het Stimu-

leringsfonds Creatieve Industrie en Architectuurcentrum Aorta. Daarnaast zet mw. Van Egdom zich in voor het behoud van het (levende) cultu-

reel erfgoed (in 2017 bestaat het gasthuis 650 jaar!). Zij doet dit onder meer door het onderhouden van relaties met musea en geschiedkundi-

gen, zorgvuldige archivering en de oprichting van een Beschermclub.  

Conform het reglement Toezicht en Bestuur ligt de verantwoordelijkheid van de bestuurder wat betreft nevenwerkzaamheden vast in haar ar-

beidsovereenkomst. Er wordt gewaakt voor onverenigbaarheid van functies of het ontstaan van een strijdig belang met de stichting. De be-

stuurder meldt nieuwe nevenfuncties aan het CvR.  
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De bestuurder, mevrouw W. van Egdom, is sinds 2007 werkzaam als (enig) bestuurder van het gasthuis. Zij is onafhankelijk en heeft bij de uit-

oefening van haar functie op geen enkele wijze belang bij de stichting. De bestuurder had in 2016 een nevenfunctie als bestuurslid van ‘Plat-

form U: Bestuurstafel Gezond Utrecht’. In dit platform zet zij zich in voor meer gezondheid en welzijn voor Utrechtse burgers. De huidige ont-

wikkelingen in welzijn en zorg maken intensievere samenwerking tussen welzijn- en zorgaanbieders juist zeer gewenst, zo niet noodzakelijk. De 

meerwaarde van een dergelijk platform is het gesprek over brede, domein overstijgende ontwikkelingen in welzijn en zorg. Het platform be-

strijkt het hele spectrum van nulde tot derdelijnszorg, van jeugdzorg tot ouderenzorg. Het platform opereert bescheiden. Men moet in de prak-

tijk gaan merken dat het platform er is.  

Er is geen sprake van belangenverstrengeling. 

 
Beoordeling bestuurder 
Conform het reglement Toezicht en Bestuur beoordeelt het CvR jaarlijks aan het eind van het jaar het functioneren van de bestuurder. Dit ge-

beurt op basis van het profiel ‘raad van bestuur’ en de afspraken die begin dat jaar zijn vastgelegd in het jaarplan. Bij de beoordeling van de 

bestuurder door het CvR is de bestuurder niet aanwezig. Het beoordelingsgesprek met de bestuurder vindt plaats met de voorzitter van het 

CvR. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, afspraken worden vastgelegd en teruggekoppeld aan de overige leden van het CvR.  

Deze werkwijze is ook in 2016 gevolgd. Het oordeel van het CvR over het functioneren van de bestuurder in 2016 was positief.  

 

Bezoldiging bestuurder 
De honorering van de bestuurder is gebaseerd op de afspraken zoals gemaakt in de arbeidsovereenkomst van 2007 en bijgesteld n.a.v. de 

WNT 1. Het salaris van de bestuurder past binnen de regelgeving van de WNT2 welke van toepassing is; voor de bestuurder geldt het over-

gangsrecht.   

 

3.4 Toezicht en naleving gedragscode 
 

Het CvR controleert de bestuurder en staat haar met raad en daad terzijde. De leden van het CvR zijn deskundig op verschillende terreinen en 

hebben geen persoonlijke of werk-gerelateerde binding met de zorginstelling.  
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College van Regenten  
Het CvR bestaat ultimo 2016 uit vijf leden en was als volgt samengesteld: 

 

Naam Hoofd- en nevenfuncties 

Mr. B. ten Doesschate 

08-12-1951 

Voorzitter 

Installatie: 2008 

Aftredend: 20182 

Advocaat (Ten Doesschate advocatuur)   

Voorzitter tuchtrechtorgaan en geschillencommissie MOA (Belangenbehartiger marktonderzoek Nederland) 

Mr. A. Wolfsen MPA 

23-02-1960 

Vicevoorzitter 

Installatie: 2016 

Aftredend: 2024 

 

Rechter - plaatsvervanger 

Voorzitter RvT muziekrechtenorganisatie Sena 

Voorzitter RvT Jantje Beton/NUSO 

Voorzitter RvT Yulius 

Vz raad van commissarissen drinkwaterbedrijf Oasen n.v. 

Voorzitter Long Alliantie Nederland 

Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw 

Voorzitter Staatscommissie Herijking ouderschap 

Lid raad van advies College voor de Rechten van de mens 

Voorzitter Letselschaderaad 

Lid raad van advies Inspectie Veiligheid en Justitie 

Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens 

Voorzitter Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.   

L. van den Heuvel RA 

23-07-1947 

Penningmeester  

Installatie: 2009 

Aftredend 2017 

Voormalig partner KPMG, gepensioneerd accountant 

Non executive director Brack Capital Properties N.V. 

                                                
2
 I.v.m. een te grote uitloop van deskundigheid binnen het CvR in twee jaar en de viering van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis in 2017 is de termijn van 2 x 4 

jaar statutair verlengd met twee jaar. Na die twee jaar vervalt deze bijzondere bepaling.  
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Naam Hoofd- en nevenfuncties 

Mw. Dr. E.M. Bendien 

11-01-1964 

Lid 

Installatie: 2015 

Aftredend: 2023 

Wetenschappelijk onderzoeker afdeling Metamedica, VUmc, Amsterdam 

Onderwijscoördinator PhD Graduate School Universiteit voor Humanistiek 

Lid initiatiefgroep Stichting Odensehuis Andante in Utrecht (burgerinitiatief inloophuis voor mensen met 

beginnende dementie en naasten) 

Lid Soroptimistenclub Utrecht. 

Jhr. Dr. J.A. Six 

09-01-1954 

Lid 

Installatie: 2015 

Aftredend: 2023 

 

Cardioloog 

Consultant cardioloog bij Cardiologie Centra Nederland, Hofpoort Ziekenhuis Woerden e.a.   

Bestuurslid Stichting Vrienden van het Hubrecht Laboratorium voor moleculaire biologie;  

Lid Broederschap van Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis;  

Bestuurslid St. Noodhulp Utrecht;  

Lid RvT St. Pension Singelzicht 

Oprichter en woordvoerder Maartenskring van Historische Utrechtse Fondsen.  

 

In het verslagjaar traden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn drie leden van het CvR af: de heren Van der Maas en Dierkens 

Schuttevaer en mevrouw Olde Bijvank. De heer Wolfsen trad begin 2016 aan. Hij nam de vicevoorzittersrol over van de heer Van der Maas.  

 

De wervingsprocedure voor de heer Wolfsen heeft plaatsgevonden en is afgerond in 2015. Geworven is via openbaarmaking van de vacature 

op de website van het gasthuis, toezending van de vacature aan de OR, de CR en het MT en via het prikbord in de personeelsruimte. De heer 

Wolfsen werd voorgedragen door de OR.  

Een selectiecommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van het CvR en de bestuurder, heeft sollicitatiegesprekken gevoerd met kandida-

ten die zich gemeld hebben, op basis van hun motivatie en CV. De gesprekken hebben geleid tot een voordracht aan het voltallige CvR. Voor-

afgaand aan deze voordracht en definitieve benoeming is advies ingewonnen van de CR en de OR. Hiervan is reeds verslag gedaan in DIGI-MV 

2015. 

 

Onafhankelijkheid  

De leden van het CvR zijn onafhankelijk en hebben bij de uitoefening van hun functie op geen enkele wijze persoonlijk gewin bij de stichting. 

Conform het Reglement ‘Toezicht en Bestuur’ worden nevenfuncties gemeld aan de voorzitter. Daarbij wordt gewaakt voor (de schijn van) 

belangenverstrengeling.  In 2016 heeft zich geen situatie van (dreigende) belangenverstrengeling voorgedaan.  
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Bezoldiging CvR 

Als basis geldt de beloningscode voor raden van toezicht, conform de WNT. Daarbij zijn dezelfde wegingscriteria gehanteerd als toegepast voor 

de bezoldiging van de bestuurder.  

Eind 2012 heeft het CvR een benchmark uitgevoerd met een aantal, qua omvang en omzet vergelijkbare zorginstellingen. N.a.v. hiervan is 

besloten om vanaf 2013 de honorering meer op één lijn te brengen met hetgeen in de branche gebruikelijk is. De oorspronkelijke puntentelling 

is daarbij gehandhaafd, maar de vergoeding van de op dat moment acht leden tellende raad werd gebaseerd op de meer gebruikelijke omvang 

van vijf leden (oftewel het bedrag voor vijf personen op basis van de toepassing van de puntentelling is verdeeld over acht personen). De aldus 

naar beneden bijgestelde bedragen per persoon zijn ook in 2016 gehanteerd. 

   

Aanwezigheid en betrokkenheid 

In 2016 kwam het CvR zesmaal bijeen voor een reguliere vergadering en werd in april één inhoudelijke themabijeenkomst gehouden. Deze bij-

eenkomst werd gewijd aan de ontwikkelingen in het Huis in de Wijk. Daarnaast werd in oktober een themabijeenkomst gewijd aan de zelfeva-

luatie van het CvR.  

De aanwezigheid bij de vergaderingen was hoog. De bestuurder was bij alle CvR-vergaderingen inclusief de thema-avond aanwezig.  

 

Accountant  

Het jaarverslag/ de jaarrekening van 2015 is besproken in aanwezigheid van de accountant in de CvR-vergadering in mei. Tussentijds vond be-

spreking van de managementletter van de accountant met de bestuurder plaats. Hiervan werd verslag gedaan in het CvR. 

 

Overleg CvR met OR, CR en MT 

In december voerden de voorzitter en een lid (mw. Bendien) van het CvR een jaargesprek met een delegatie van de OR, de CR en het ma-

nagementteam. De bestuurder was hierbij niet aanwezig. De algehele indruk van de CvR-leden aangaande de relatie tussen de bestuurder en 

deze gremia en het algemene functioneren van de organisatie is erg positief. Betrokkenen voelen zich serieus genomen en goed geïnformeerd. 

 

Toezicht; hoofdactiviteiten 

Het CvR hield in 2016 toezicht op: 

- de realisatie van de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en het op passende wijze uitvoering geven aan 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid; 
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- de daaruit voortvloeiende realisatie van de organisatiedoelstellingen, uitgewerkt in het jaarplan 2016. De voortgang hiervan kwam in elke 

overlegvergadering aan de orde;  

- de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;  

- de financiële verslaglegging; 

- de naleving van wet- en regelgeving. 

 

Vaste onderwerpen op de agenda van het CvR in 2016 

- voortgang en realisatie jaarplan 2016  

- jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag 2015 

- verantwoordingsverslagen bestuur (bestuursverslag en dashboard) 

- rooster van aftreden 

- gesprek met ondernemingsraad, evaluatie afvaardiging cliëntenraad 

- beoordeling bestuurder, zelfevaluatie CvR  

- jaarplan en begroting 2017 

- jaarplan(ning) CvR 2017  

 

Overige onderwerpen reguliere vergaderingen 

- Zorginkoop 2017    

- Voortgang implementatie strategische visie en bijbehorende organisatiestructuur en werkprocessen  

- Onterechte plaatsing Bartholomeus Gasthuis op de IGZ-lijst van 150 instellingen 

- Bescherming van het unieke levende cultuurhistorisch en ‘zorg’ erfgoed  

- Voorbereiding van de viering 650 jarig bestaan in 2017 

- HKZ-audit 2016  

- Af- en aantreden regenten 

- Gevolgen transitie ouderenzorg/scheiden wonen en zorg/ extramuralisering  

- De samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Architectuurcentrum Aorta om te komen tot ’het nieuwe gasthuis’ (zie 

toelichting verderop).   
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Goedkeuring en genomen besluiten in 2016 

- Goedkeuring jaarplan 2016 

- Goedkeuring jaardocument en jaarrekening 2015 (met positief resultaat van €35.409,-), incl. déchargeverlening over het gevoerde beleid in 

het afgelopen jaar 

- Goedkeuring jaarplan 2017 en begroting 2017  

- Besluit tot aanstelling van dhr. Wolfsen als nieuw CvR-lid 

- Uitbreiding volmacht bestuurssecretaris (kVk) 

- Besluit themabijeenkomst over organisatie, stand van zaken en plannen Huis in de Wijk 

- Plan viering 650 jarig bestaan in 2017 incl. insteek dat de viering dient bij te dragen aan (de bescherming van) het voortbestaan van Bart-

holomeus Gasthuis 

- Vaststelling jaarplanning en onderwerpen CvR 2017 

- Besluit tot maken van een meerjarenplan voor af- en aantreden CvR-leden dat voorziet in een evenwichtige opbouw van het CvR  

 

Deskundigheidsbevordering 

In 2016 bleven de leden van het CvR op de hoogte van relevante ontwikkelingen door middel van de themabijeenkomst over het Huis in de 

Wijk, door het lezen van nieuwsbrieven van Verstegen accountants, NVTZ en andere relevante vakbladen en overige deskundigheid bevorde-

rende activiteiten, ieder op het eigen vakgebied/ deskundigheidsgebied, zoals het bijwonen van symposia of andere bijeenkomsten. Zo volgde 

dhr. Ten Doesschate diverse juridische cursussen aangaande juridische onderwerpen die mede de gezondheids - en ouderenzorg betreffen en 

bezocht dhr. Wolfsen een drietal bijeenkomsten geweest voor voorzitters van RvT’s in de zorg. 

 

Evaluatie eigen functioneren CvR 

Volgens afspraak evalueert het CvR jaarlijks het eigen functioneren. In de oneven jaren vraagt het CvR hierbij een extern deskundige om de 

zelfevaluatie te begeleiden. In 2015 is dit gedaan door mw. Wats van de Galangroep; deskundige op het vlak van Governance in de zorg. In 

2016 heeft het CvR zelf het eigen functioneren geëvalueerd. 

 

Uit de zelfevaluatie komt naar voren dat de vergaderingen doelgericht en efficiënt verlopen.  

Het CvR concludeert samen met de bestuurder dat het CvR goed en effectief functioneert. De vergaderingen verlopen doelgericht en efficiënt 

en de onderlinge samenwerking is goed. De informatievoorziening is goed. De verschillende benodigde deskundigheden zijn voldoende aanwe-

zig. Het CvR heeft in de afgelopen periode bijgedragen aan de realisatie van de strategische doelen en de verbetering van de organisatie. Het 



22 
 

CvR is een kritisch-constructieve gesprekspartner voor het bestuur. Inhoudelijk en financiële ontwikkelingen worden nauwgezet en op de voet 

gevolgd, terwijl tegelijkertijd de ruimte wordt geboden aan de bestuurder om benodigde beslissingen te nemen. Het CvR heeft hiermee een 

juiste mix weten te vinden tussen actief toezicht houden en ruimte bieden.  

Naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2015 werden enkele leerpunten geformuleerd. Zo werd afgesproken om vanaf 2017 per vergadering tijd 

in te ruimen voor een meer diepgaande bespreking van één of twee strategische onderwerpen. Dit punt is geëffectueerd. 

Daarnaast werd afgesproken om in aanvulling op de formele jaargesprekken met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het management-

team gedurende het jaar vaker ‘soft signals’ op te halen uit de organisatie door het bijwonen van diverse (formele en informele) bijeenkomsten 

en tussentijdse contact met MT-leden. Ook hieraan is wat betreft het CvR naar tevredenheid invulling gegeven.     

 

 

3.5 Medezeggenschapsorgaan: cliëntenraad (CR) 
 

Het Bartholomeus Gasthuis betrekt de CR conform de Wet Medezeggenschapsraden Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) actief bij belangrijke 

onderwerpen voor cliënten, zoals veiligheid, kwaliteitsmetingen, informatie/communicatie aan cliënten. De CR is een kritisch-constructieve 

partner voor de bestuurder.    

Jaarlijks is een budget begroot voor lidmaatschappen, vakliteratuur, congresbezoek, benodigde informatie/scholing, vergaderkosten, 

welkomstgeschenk voor nieuwe bewoners.  

 

Samenstelling CR 

  

Samenstelling CR ultimo 2016  

Naam Aandachtsgebied/rol  

Dhr. A. van der Burg Voorzitter a.i.  

Dhr. K. Stegenga Lid  

Mw. C. Huiding-Stomp Lid 

Dhr. O. Hamer Lid 

Mw. E. Boone Lid 

Mw. H. van Kessel Lid 
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In het verslagjaar trad de voorzitter van de CR, mevrouw de Graaf, af. Het voorzitterschap werd tot eind 2016 ad interim overgenomen door de 

heer Van der Burg. In het laatste kwartaal van het verslagjaar werd een oproep verspreid onder de bewoners en familieleden om de CR te 

komen versterken. Naar aanleiding hiervan zijn enkele aanmeldingen van geïnteresseerden ontvangen. Dit zal begin 2017 leiden tot uitbreiding 

van de CR met twee nieuwe leden; een bewoner van het Woonzorgcentrum en een familielid van een  bewoner van de groepswoningen.     

De dames Sprangers en Goei verzorgden het secretariaat van de overlegvergaderingen met de bestuurder en een deel van de eigen vergade-

ringen van de CR.   

 

Werkwijze CR 

In 2016 vergaderde de CR vijf maal zelf. Daarnaast waren er zes overlegvergaderingen met de bestuurder. Daarbij was ook de manager zorg 

aanwezig. Enkele vergaderingen van de CR werden bijgewoond door mevrouw Bendien, vanuit het CvR.   

Ook was een vertegenwoordiger van de CR aanwezig bij het jaarlijkse beleidsgesprek en het zorginkoopgesprek met het zorgkantoor; dit op 

verzoek van het zorgkantoor.  

Extra overleggen tussen een vertegenwoordiging van de CR en het Bartholomeus Gasthuis waren er voorts ter bespreking van (de voortgang 

van) het jaarlijks te maken Ontwikkelplan voor het zorgkantoor.  

 

De CR betoonde zich net, als in voorgaande jaren, in 2016 wederom een betrokken partij bij het wel en wee van het gasthuis. Naast de ge-

noemde vergaderingen en extra overleggen bezocht de CR nieuwe bewoners, was zij aanwezig bij bijeenkomsten van de bestuurder met be-

woners en familieleden en bij het jaarlijkse vrijwilligersdiner. Verder bracht de CR tweemaal een nieuwsbrief uit voor bewoners en familieleden 

en organiseerde zij tweemaal een spreekuur ‘Om de tafel’ voor bewoners en/of hun familieleden.  

 

De CR neemt voorts deel aan het Grootstedelijk Overleg van cliëntenraden. 

 

Uitgebrachte (verzwaarde) adviezen 

De CR bracht in 2016 (verzwaarde) positieve adviezen uit over de volgende onderwerpen: 

- de prijslijsten 2016; 

- het jaarplan 2016 en 2017; 

- het jaardocument en de jaarrekening 2015;  

- resultaten, communicatie en verbeterplan n.a.v. de Klanttevredenheidsenquête (CQ)  

- de begroting 2017; 
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- het formulier ‘Kleding, linnen- en wasgoed’ en ‘Overlijden’ als onderdeel van de herziene procedure ‘Verblijf’; 

- een nieuw ontwikkelde ‘MDO-enquête’ voor bewoners en eerste contactpersonen; 

- de aangepaste klachtenregeling n.a.v. de Wkkgz;  

- Plan ‘Inzet extra middelen Zinvolle Dag’ 2016 en idem 2017.   

Alle adviezen werden opgevolgd.   

 

Overige onderwerpen 

Onderwerp van gesprek waren voorts onder meer:  

- de zorginkoop 2017, met accent op het Ontwikkelplan t.b.v. het zorgkantoor; 

- de onterechte plaatsing van het gasthuis op de IGZ-lijst van 150 instellingen; 

- ontwikkeling van het zorgdashboard en achterliggende scorelijsten/audits waarmee de kwaliteit van zorg gemeten wordt (basis op orde); 

- mondzorg: de start van tandartspraktijk Ivory & Ivory; 

- het onderzoek naar mantelzorg, als input voor aanscherping van beleid; 

- een brief van de CR aan de gemeente Utrecht over een ombudsfunctie zorg in het kader van de WMO; 

- de samenwerking van het gasthuis met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en architectuurcentrum AORTA ten behoeve van een 

ontwerp van ‘het Nieuwe Gasthuis’; 

- de slechte bereikbaarheid van de binnenstad en BG per bus, de gehouden OV-petitie en het resultaat daarvan (tijdelijke pendelbus); 

- de voortgang van de afdelingen, het dashboard van het bestuur en de terugkoppeling uit het CvR (vaste agendapunten). 

 

 

3.6 Medezeggenschapsorgaan; ondernemingsraad (OR) 
 

De OR is, net als de CR, een belangrijke overlegpartner voor de bestuurder.    

 

Samenstelling OR 

Er vonden in 2016 een aantal wisselingen plaats in de samenstelling van de OR. Voorzitter mevrouw de Ruijter trad af, evenals de dames Kie-

wiet en Mulders. Na tussentijdse verkiezingen trad mevrouw Van den Berg, verpleegkundige, aan als nieuw lid vanuit de kiesgroep Zorg.       

Hiermee zijn eind 2016 alle afdelingen in de nieuwe OR vertegenwoordigd.  
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Samenstelling OR ultimo 2016  

Naam Aandachtsgebied/rol  

Dhr. J. van Baarsen Voorzitter   

Mw. G. Migchielsen Vicevoorzitter 

Mw. S. van den Berg Lid 

Mw. I. Lagerweij Lid 

Mw. L. Wijnhold-Pereira Lid 

 

Als ambtelijk secretaris van de OR fungeerde in het verslagjaar de heer Noordermeer.  

 

Werkwijze OR 

Net als in voorgaande jaren werd in 2016 structureel overleg gevoerd met de OR. Er vonden vijf overlegvergaderingen plaats tussen de bestuurder. Er 

werden voorts maandelijks één of twee OR-dagen gepland waarop de OR de eigen vergaderingen hield, de overlegvergaderingen met de bestuurder 

voorbereidde, de achterban raadpleegde en scholingsdagen hield.  

Twee leden van de OR namen deel aan de Arbocommissie. Ook vond, net als in voorgaande jaren, een jaargesprek plaats met het CvR. De OR hield 

vier keer een spreekuur voor medewerkers en bracht vijf informatiebulletins uit over haar werkzaamheden. Op 21 en 22 oktober volgde de OR een OR-

training, waarin onder andere de rolverdeling in de OR en de Kanteling aan de orde kwamen. 

  

Een samenvattend verslag van het overleg bestuurder-CvR maakte een vast onderdeel uit van de overlegagenda met de bestuurder. Ook ontving de 

OR bij de overlegvergadering het dashboard bestuur, zodat zij goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van de organisatie. 

 

Instemming, advies en informatie OR 

De ondernemingsraad werd in 2016 om advies dan wel instemming gevraagd m.b.t.: 

- de werktijdenregeling voor groepsbegeleiders (instemming) 

- het jaarplan 2016 en 2017 (advies); 

- het jaardocument en de jaarrekening 2015 (advies); 

- de begroting 2017 (advies); 

- de aanvraag ‘Extra middelen zinvolle dag’ 2016 en 2017 (instemming) 

- nachtdienstbeleid (instemming) 
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- onderzoek naar medewerker-tevredenheid en plan van aanpak (instemming) 

- aanpassing klachtenregeling n.a.v. de wkkgz (instemming) 

De OR adviseerde positief of stemde in met bovengenoemde onderwerpen, in een aantal gevallen nadat de uitkomst van discussie in de OR of schrifte-

lijk aangegeven bemerkingen van de OR waren verwerkt in de stukken.    

 

Overige besproken onderwerpen in de overlegvergaderingen met de bestuurder waren o.m. de voorbereiding voor de viering van het 650-jarig bestaan 

(de OR organiseert het medewerkersfeest op 12 mei); het dashboard nieuwe stijl als instrument voor het meten van de kwaliteit van zorg; het oplei-

dingsplan; de positief verlopen HKZ, de onterechte plaatsing van het gasthuis op de IGZ-lijst van 150 instellingen en het te hoge ziekteverzuim.        

  

De OR overlegde voorts met de bestuurder over een aantal doorlopende zaken, zoals de stand van zaken van de afdelingen, de financiën (mid-

dels bespreking van het dashboard dat per vergadering wordt meegezonden) en de uitvoering van het jaarplan. Soms werden op deze terrei-

nen punten aangepast of gecorrigeerd na voorstellen of suggesties van de OR.  

 

Cliëntvertrouwenspersoon 

De humanistisch raadsvrouw, werkzaam als geestelijk verzorger voor het gasthuis, bekleedde tevens de functie van cliëntvertrouwenspersoon. 

In 2016 werd eenmaal beroep gedaan op de cliëntvertrouwenspersoon.  

 

 

4. Beleid en inspanningen: Plan en Do 
 

4.1 Meerjarenbeleid   
 

In 2014 ging het Strategisch Programma 'Zorgeloos verzorgd II’ van start. Het programma bouwt voort op het programma ‘Zorgeloos Verzorgd’ 

dat startte in 2007. Kern van Zorgeloos verzorgd II is integraliteit van services en diensten, ingebed in een wonen-welzijn-zorgketen, visionair 

bestuur en medewerkers die werken voor een ideaal, een uniek verdienmodel en innovatieve verankering van onze eeuwenlange historie van 

nabuurschap. Het gasthuis streeft er naar om stapsgewijs de excellente organisatie te worden die ons voor ogen staat en zo ons ideaal te ver-

wezenlijken om ouderen te helpen Zorgeloos Verzorgd oud te worden in hartje Utrecht. Uiteraard rekening houdend met een zich steeds ont-

wikkelende vraag en veranderende politieke, economische en maatschappelijke omgeving.  
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Missie 

Wij helpen oudere (binnenstad) bewoners ‘Zorgeloos Verzorgd’ ouder te worden in het hart van Utrecht! Wij ondersteunen hen in het zo lang mogelijk 

behouden en behoeden van de (resterende) autonomie, zelfstandigheid en waardigheid. Sleutelwoorden daarbij zijn veiligheid, ontmoeting en structuur, 

wetend dat de weerbaarheid, het geestelijk en lichamelijk evenwicht en herstellend vermogen bij het ouder worden afnemen, evenals het eigen sociaal 

netwerk. Wij steunen op onze eeuwenlange - charitatieve - historie, koesteren onze kleinschaligheid en innoveren met de wensen en behoeften van oude-

re (binnenstad) bewoners en de maatschappelijke en technologische mogelijkheden als leidraad. 

Visie 

Het Bartholomeus Gasthuis staat voor persoonlijke en kleinschalige welzijnszorg op maat, in een warme, huiselijke sfeer. Aandacht, gastvrijheid, warm-

te, respect en professionele welzijns-zorg zijn onze leidende principes. In een open cultuur, met respect voor ieders levensovertuiging, geaardheid of 

sociaal economische positie, zorgt het  gasthuis voor een plek om te ontmoeten, te verblijven, te wonen, verzorgd te worden.  

 

De rol als zorgverlener en -ondernemer is faciliterend en zonder winstoogmerk; het Bartholomeus Gasthuis helpt vraag en aanbod bij elkaar te bren-

gen, organisaties en mensen met elkaar te verbinden en ideeën en wensen te verwezenlijken onder het motto UvoorU®; Utrechters voor Utrechters. 

Zelfredzaamheid en waardigheid zijn daarbij de sleutelwoorden. Alle inkomsten gaan - na aftrek van de kosten - naar zorgvuldig gekozen UvoorU® 

producten, waardoor ook mensen met een smalle beurs kunnen participeren in het gasthuis. 

 

Het Bartholomeus Gasthuis straalt klasse, professionaliteit en gastvrijheid uit. Dit is terug te vinden in de deskundige welzijnszorg en verpleging, de 

respectvolle bejegening die mensen ondervinden, de stijlvolle inrichting van de ruimten, de verscheidenheid aan appartementen,  het ruime aanbod 

van services en faciliteiten, de laagdrempelige-, wijkgerichte gasthuisfunctie, de huisstijl en communicatie-uitingen. De hoge inrichtingsstandaard wordt 

zoveel mogelijk verkregen en in stand gehouden met fondsen en schenkingen. 
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Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de presentatie op de banner op de homepage van de website www.bartholomeusgasthuis.nl (klik 

op de banner en u komt uit bij de video). 

 

 

4.2 Jaarplan 2016 
 

De beleidscyclus van het Bartholomeus Gasthuis volgt de PDCA-cirkel: Plan-Do-Check-Act. Hiermee is er structureel zicht op de vraag of 

beoogde resultaten worden behaald en waar zich afwijkingen en risico’s voordoen die nopen tot bijstelling van beleid, verbeteracties of 

maatregelen ter beheersing van gesignaleerde risico’s.  De cyclus start met het opstellen, bespreken en vaststellen van een meerjarig 

strategisch programma, in afstemming met de belangrijkste stakeholders. Input hiervoor is o.m. een analyse van maatschappelijke, politieke en 

anderszins relevante landelijke en lokale ontwikkelingen. Vervolgens worden de strategische doelstellingen jaarlijks vertaald in een jaarplan en 

bijbehorende begroting.  

 

Het jaarplan wordt gebaseerd op zorgvuldig gekozen speerpunten die afgeleid worden van het strategisch programma. Deze geven het jaarplan 

focus en vormen de verbinding tussen het strategisch programma en de acties van het betreffende jaar. Daarnaast wordt het jaarplan gevoed 

door onder meer evaluatie van het jaarplan van het jaar ervoor, behaalde resultaten, uitkomsten van klanten- en medewerker-enquêtes, 

klachten, signalen uit bewoners- en familiebijeenkomsten en van de CR en OR, audits, wijzigingen in wet- en regelgeving. Bron voor informatie 

over behaalde resultaten, afwijkingen van beoogde resultaten en waardering van klanten en medewerkers is het dashboard, waarover dadelijk 

meer.  

Om integraliteit van het jaarplan te garanderen wordt dit in een MT-brede bespreking opgesteld en besproken met de CR en de OR. De 

medewerkers worden betrokken middels periodieke ‘high teabijeenkomsten’ met de bestuurder en een afvaardiging van het MT.    

 

Als het jaarplan is opgesteld wordt gedurende het lopende jaar uitvoering gegeven aan de acties en projecten van het jaarplan. De uitvoering 

van deze acties (let op, dit zegt nog niets over het resultaat) wordt gevolgd met thermometers op het dashboard. Zie grafiek paragraaf 5.2.  

 

Lopende het jaar nopen nieuwe ontwikkelingen soms tot toevoeging van extra acties, anderzijds vallen soms ook acties af of loopt de afronding 

hiervan door in het volgend verslagjaar. Besluitvorming over het toevoegen van nieuwe acties of het doorschuiven of niet uitvoeren van acties vindt 

plaats in het MT en wordt bijgehouden op het dashboard, zodat ook het CvR, de CR en de OR geïnformeerd zijn over deze keuzes.   

 

http://www.bartholomeusgasthuis.nl/
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Speerpunt 1: de welzijn-wonen-zorgketen opgetild naar een volgend niveau van kwaliteit en beleving 

Verder uitbouwen en verdiepen van de keten van welzijn-wonen-zorg door het uitnutten van bestaande services en diensten en het opzetten van in-

noverende nieuwe services en diensten die passen binnen het concept. Daarbij zorgdragen voor integraliteit en 'LEAN' werkprocessen 

 

- Een grote actie in 2016 betrof de aanpassing van de groepswoningen3 voor onze bewoners  met dementie, naar de meest recente inzichten uit de 

hersenkunde. Deze actie is onderdeel van een langlopend programma in de groepswoningen waarbij de zgn. ‘BreinOmgevingsMethodiek’ (BOM) 

centraal staat: een methodiek die bewerkstelligt dat leefomgeving, werkprocessen, dagstructuur en bejegening optimaal rekening houden met be-

woners met dementie.  Met een nul- en eenmeting onder contactpersonen en medewerkers werden de effecten van de aanpassing gemeten. De 

uitkomsten hiervan zijn overwegend positief.  

Om het concept te borgen is een aantal ‘kaarten’ ontwikkeld waarop de visie, inrichting en werkwijze m.b.t. de leefomgeving op toegankelijke wijze 

middels foto’s en korte teksten is vastgelegd.   

De actie betrof een van de drie ontwikkelafspraken die werd gemaakt met het Zorgkantoor als onderdeel van de zorginkoop in het kader van de 

Wet Langdurige Zorg.  

Voorbeeld deel KAART: de 8 principes  

 

                                                
3
 In 2015 was reeds een van de zes woningen aangepast. De opgedane ervaringen zijn benut bij de aanpassing van de overige vijf woningen in 2016. 
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- Een tweede grote actie, waarover eveneens een ontwikkelafspraak werd gemaakt met het zorgkantoor, betrof de ontwikkeling van een zorgdash-

board waarmee de kwaliteit van de zorg structureel gevolgd kan worden. Een beleidsmedewerkster van RadarAdvies ondersteunde bij het ontwik-

kelproces. Zie paragraaf 4.2. voor meer inhoudelijke informatie over het dashboard.   

- N.a.v. de extra middelen voor een ‘Zinvolle dag’ die vanaf 2016 beschikbaar werden gesteld door VWS, is in 2016 zowel een plan gemaakt voor het 

programma Zinvolle dag 2016  als voor het programma 2017, e.e.a. in nauwe afstemming met de CR. Onder meer is gestart met de inbedding van 

een dagelijkse welzijnsactiviteit in de groepswoningen, naast het welzijnsprogramma in de zalen. In de eerste fase kregen de zorgteams hierbij on-

dersteuning van hun welzijnscollega’s. Een andere actie in dit verband is de ontwikkeling van een ‘levenskaart’ waarmee tijdens een huisbezoek 

voorafgaand aan de verhuizing naar het gasthuis, de wensen/behoeften van de toekomstige bewoner in kaart worden gebracht. Met als oogmerk 

dat de persoon in kwestie zijn/haar leven na de verhuizing naar het gasthuis zo veel als mogelijk voort kan zetten zoals men gewend was. De le-

venskaart wordt in 2017 geïmplementeerd.   

- In het verslagjaar kreeg het LEAN-traject in het gasthuis een vervolg door de belangrijkste werkprocessen rond de directe zorg van de bewoner 

LEAN te maken. Onnodige schakels, verspilling en onnodige logistiek werden uit het werk gehaald en onder deskundige externe begeleiding be-

dachten medewerkers zelf eenvoudige en doeltreffende oplossingen voor zaken die in de (werk)praktijk van alledag voor veel tijdverlies en/of er-

gernis zorgden.     

- In het verslagjaar werd een onderzoek uitgevoerd onder bewoners, familieleden en medewerkers om hun opvattingen hieromtrent in kaart te 

brengen, na te gaan welk (extra) mantelzorgpotentieel eventueel beschikbaar gemaakt kan worden en onder welke voorwaarden, c.q. welke be-

lemmerende factoren er zijn en wat het gasthuis kan doen om deze weg te nemen. Met behulp van de verkregen informatie zal het mantelzorgbe-

leid worden aangescherpt.  

- Het Bartholomeus Gasthuis nam in 2016 deel aan het programma Waardigheid & Trots. Aangesloten instellingen maken zich hard voor verbetering 

van de kwaliteit van verpleeghuizen.  Als onderdeel van een meerjarig programma zette het Gasthuis in 2016 met name in op de verbetering van 

de leefomgeving voor mensen met dementie (aanpassing groepswoningen),  de ontwikkeling van een dashboard waarmee de kwaliteit van zorg op 

de voet gevolgd kan worden, het LEAN maken van werkprocessen en het opleiden van medewerkers (van “kunstje naar diep begrijpen”). Op het 

jaarcongres van Waardigheid & Trots werd een presentatie gehouden over het ‘Nieuwe Gasthuis’(zie verder elders in dit verslag).      
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Speerpunt 2: Leidinggeven met visie, werken met een ideaal  

Zorgen voor een tot in de haarvaten van de organisatie gedeelde en gedragen strategie, waarbij de kernwaarden aandacht, gastvrijheid, warmte, 

respect en professionele welzijnszorg als vanzelfsprekend zijn geïntegreerd en uit ieder(s) handelen spreken, verankerd in de bedrijfscultuur van 

het Bartholomeus Gasthuis.  

    

- In 2016 werd deelgenomen aan de medewerkersmonitor, een landelijke benchmark naar de tevredenheid van medewerkers in de zorg. De uit-

komsten zijn beschreven in paragraaf 4.5. 

- In het verslagjaar is een meerjarenopleidingsplan ontwikkeld. Per rol is bepaald welke opleiding(en) noodzakelijk (verplicht) zijn en welke deskun-

digheden en vaardigheden aanvullend gewenst zijn. Het plan voorziet eveneens in een ‘themacarroussel’ van aanvullende korte opleidingsmodules 

waaruit iedere medewerker er enkele per jaar dient te kiezen. Het opleidingsplan combineert externe cursusdagen voor specifieke onderwerpen 

met interne vormen van scholing als intervisie, klinische lessen en incompany-trainingen. Om er voor te zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk 

in staat zijn hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten worden in 2017 scholingsdagen gepland waarop medewerkers hun ver-

plichte en overige opleidingen kunnen volgen. In het eerder genoemde managementinformatiesysteem GASTscore wordt zowel bijgehouden welke 

scholing men dient te volgen als afgetekend welke scholing daadwerkelijk gevolgd is. Op het dashboard is daardoor per opleiding inzichtelijk hoe 

het staat met de mate van scholing. 

- De Kanteling/nieuwe roostersystematiek:  In de CAO 2014-2016 zijn afspraken opgenomen om medewerkers een grotere zeggenschap te geven 

over de invulling van hun werktijden. I.s.m. de OR is gekomen tot een kader en concrete roosterregels die er voor moeten zorgen dat wensen van 

medewerkers matchen met wettelijke eisen en normen en passen bij de organisatie.  Dit kader en de roosterregels zijn ingebed in een  nieuw ont-

wikkelde roostersystematiek die in 2017 zal worden uitgetest. Dit nieuwe rooster geeft in één oogopslag zicht op de vraag of er voldoende perso-

neel wordt ingezet met het juiste deskundigheidsniveau en geeft een check op de roosterregels. Met de nieuwe systematiek wordt het eenvoudiger 

te roosteren, wordt de beschikbare formatie evenwichtiger ingezet en is meer inzet van personeel op de eigen afdeling/ in het eigen team mogelijk. 

Dit laatste is niet alleen prettig voor het team zelf, maar ook voor bewoners en hun familieleden. 
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Voorbeeld deel rooster (1 team van VIG-ers op een groepswoning) waarbij onderaan in 1 oogopslag duidelijk is of er ‘gaten’ in het rooster zitten) 

 

- Het Bartholomeus Gasthuis bood in 2016 ruim plaats aan stagiaires. In totaal werden 29 BOL-stagiaires opgeleid (27 in de zorg, 2 in de horeca) 

van uiteenlopende niveaus: van MBO niveau 1 t/m HBO 5. Ook werden 6 BBL-stagiaires begeleid. De BBL- en BOL-stagiaires waren afkomstig van 

7 verschillende scholen, zowel uit de regio Utrecht als daarbuiten. Daarnaast volgden 5 scholieren van het voortgezet onderwijs een maatschappe-

lijke stage en deden nog eens 5 eerstejaarsstudenten Geneeskunde van het UMC een zorgstage.          

Speerpunt 3: Toekomst 

Verder uitbouwen van het UvoorU-concept in het businessmodel van het Bartholomeus Gasthuis en daarmee verder vorm geven aan de parti-

ciperende samenleving. In lijn met het concept een aansprekend marketingprogramma uitzetten voor de doelgroep, rekening houdend met de 

diversiteit binnen de doelgroep), zodat het Huis in de Wijk een levendige plek wordt om te ontmoeten, steun te krijgen, te helpen of zorg te 

ontvangen. 

 

2017 1 FEBRUARI
voorjaarsvak

aantal wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di over uren tot A = automatische berekening

medew. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 tot +/- werk vak vak H = handmatig invullen: 0 = goed, 1 = fout

Mariska Bomer 1 30 130 15 1 15 1 1 1 15 1 1 1 15 1 1 1 15 1 118 -16 0 0 ROOSTERREGELS

Dicky van Roest 1 24 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96 -8 0 100 nachtdienst

code nodig CURAuren 28 8 Invullen

coachdag/ OR dag/ variabel 8 C1 8 eens per 2 weken

vliegende kiep 7 uur 9 VK 7 is voor de VIGer de late dienst, voor de GB de vroege

vliegende kiep 8 uur 10 VK 8 is voor de VIGer de vroege dienst en voor de GB de late

vakantiedag /feestdag 11 V? 8 iedere dag formatieve ruimte voor roostervrij bijv 1,3 fte = 1,3 mens per dag bij 36 uur 

scholing 12 S? 8 iedere dag formatieve ruimte voor opleiden bijv 0,17 = 1 mens per 6 werkdagen (5,88) bij 36 uur

overwerk/ meerwerk plaats bij de dag dat is overgewerkt waarom is overgewerkt en hoeveel uur; rechter muisknop, kies 'opmerking invoegen'.

ziek 13 Z 8 pas invullen na toekenning. Anders code 10 of 11

boventallig (BBL/ nieuwe medewerker)14 D81 8

6 uur werken dagdienst 15 6 H H A A 1 2 3 4 A H A A H H H

VIG GROEP wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di over uren tot

PELMOLENWEG 1 uren mnd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 tot +/- werk vak vak per jaar aanpassen 1 2

NAAM 1 36 156 8 1 3 3 8 1  11 11 11 3 3 1 1 8 2 2 2 8 1 149 -7 24 -24 0 0 86% 50% 24 8 32 29 37 0 4 4 0 0 0

NAAM 1 32 139 12 1 10 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 136 -3 0 0 0 0 100% 50% 24 24 40 32 34 0 5 5 0 0 0

NAAM 1 24 104 2 2 12 2 2 2 2 3 2 3 3 2 9 95 -9 0 0 0 0 89% 50% 14 36 30 0 24 0 6 9 0 0 0

NAAM 1 32 139 1 1 1 2 2 3 2 1 1 12 11 3 1 1 2 2 2  130 -9 8 -8 0 0 93% 50% 38 31 8 37 33 0 5 5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0

code nodig cura uren

7.15-15.45 1 1 D81 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

15.30-22.30 2 1 L7 7 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

15.30-23.30 3 1 L81 8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.15-7.15 4 1 N8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 over uren tot
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- In 2016 lanceerde het Bartholomeus Gasthuis twee websites:  

o de volledig vernieuwde website www.bartholomeusgasthuis.nl voor ouderen en hun naasten die op zoek zijn naar diepgaande in-

formatie over woon- en zorgmogelijkheden in het gasthuis   

o een nieuwe website www.bartholomeusindewijk.nl die informatie geeft over 

de verschillende diensten en activiteiten van het Huis in de Wijk.  

o Ook werd het gasthuis actief op social media:      

 

 
 

- In samenwerking met Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatie-

ve Industrie is door een vijftal jonge ontwerpers een verkenning uitgevoerd n.a.v. 

de vraag hoe het Bartholomeus Gasthuis een compleet en integraal welzijnspro-

gramma kan bieden voor de doelgroep in de wijk en hoe bepaalde ruimtes daarbij 

optimaal kunnen worden ingezet. Gaandeweg werd daarbij de vraag steeds preg-

nanter hoe het gasthuis zou kunnen komen tot een ‘muurloze’ instelling, waar (al 

dan niet dementerende) zelfstandig wonende ouderen uit de wijk/ons huis terecht 

kunnen voor ondersteuning, maar waar ook onze (dementerende) bewoners zich 

in de maatschappij kunnen bewegen. De ontwerpers werden gefinancierd door het 

Stimuleringsfonds. Zij presenteerden hun ideeën o.a. op de Dutch designweek (zie 

paragraaf 4.5) en in een ‘Bookazine’. Dit document bevat tal van inspirerende 

ideeën, deels snel implementeerbaar, deels verder uit te werken. NB. In 2017 zal 

hier een vervolg worden gegeven, waarbij de bedrijfsmatige onderbouwing van de 

ideeën meer zal worden uitgewerkt. Ook dient nog beter te worden nagedacht 

over de vraag hoe een semipublieke ruimte te creëren die veilig is voor de doel-

groep mensen met dementie.  

 

 

 

http://www.bartholomeusgasthuis.nl/
http://www.bartholomeusindewijk.nl/
https://twitter.com/BartholomeusBG
https://www.facebook.com/pages/Bartholomeus-Gasthuis/706055816167306
https://www.youtube.com/channel/UCBhMC7KBFO0DwcXEUKEozIQ
https://www.instagram.com/bartholomeusgasthuis/
https://nl.pinterest.com/willvanegdom/
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Speerpunt 4: Beschermen 

Verder inhoud geven aan de transitie van WLZ-gefinancierde zorg naar zelfstandig wonen, scheiding van wonen en zorg of particulier betaal-

de welzijnszorg, in lijn met de lange historie van nabuurschap en de civil society. 

 

- In 2016 werd een werkgroep ‘Beschermconstructie’ ingesteld. Deze kreeg tot taak om manieren te vinden hoe het unieke historische en te-

gelijkertijd springlevende erfgoed van het Bartholomeus Gasthuis zo goed mogelijk beschermd kan worden tegen invloeden van buitenaf die 

het voortbestaan van het erfgoed in gevaar brengen4. Het Bartholomeus Gasthuis is niet alleen een zorginstelling, maar tevens een erfgoed 

dat in 2017 650 jaar onafgebroken onderdak en zorg verleent aan dezelfde doelgroep op dezelfde locatie, in hetzelfde gebouw, vanuit de-

zelfde doelstelling. De instandhouding van dit unieke ensemble, waaronder het Rijksmonument, de Regentenkamer uit 1632 behangen met 

gobelins van meester Maximiliaan van der Gucht (Cultureel Nederlands Erfgoed) en het in de loop der eeuwen vergaarde kunstbezit vergt, 

in relatie tot het levende erfgoed van de zorg vraagt om speciale aandacht.  

 

 

 

                                                
4
 niet zijnde wanbeleid, financiële problemen, het niet voldoen aan wet- en regelgeving of aan kwaliteitsnormen 
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- Ontwikkelen van een programma voor de viering van het 650 jarig bestaan in 2017, met als insteek dat deze viering dient bij te dragen aan het 

voortbestaan van het Bartholomeus Gasthuis, onder andere door positieve publiciteit en vergroting van bekendheid bij uiteenlopende doelgroepen.   

- Uitbreiding sociale participatie kwetsbare vrijwilligers en dagondersteuning voor ouderen in de wijk, met hulp van subsidie van de gemeente 

Utrecht, inclusief opbouw van een relevant netwerk.  

 

Speerpunt 5: Overige acties 

Zoals in elk jaarplan zijn er acties die niet direct onder een noemer te vangen zijn, maar die wel moeten gebeuren en die belangrijk genoeg zijn 

om ze een plek te geven in het jaarplan. Gerealiseerde acties onder dit speerpunt zijn onder meer het Jaardocument 2016, het jaarplan en de 

begroting 2017.  

 

Extra acties 

In de loop van 2016 werden de nodige extra acties aan het oorspronkelijke Jaarplan toegevoegd: soms omdat externe ontwikkelingen hiertoe 

noodzaakten, soms omdat we kansen zagen die we niet wilden laten liggen. We noemen er hier twee: 

- De Kanteling (reeds toegelicht onder speerpunt 2).   

- De onterechte plaatsing van het gasthuis op de in de zomer 2016 gepubliceerde lijst van 150 instellingen die aldus de IGZ al sinds 2014 hun zorg 

niet op zorg hadden en ook niet kregen5. Hoewel onze organisatie als categorie 4 (toezichttraject afgesloten) werd geclassificeerd, was het gasthuis 

van oordeel onterecht op de lijst te staan daar onze organisatie in 2014 in het geheel niet bezocht is en met ons geen langdurig traject van inten-

sief toezicht is gevolgd.  

De commotie rond de IGZ-lijst kostte veel tijd en energie, onder meer door gesprekken en overige correspondentie met de IGZ en benodigde aan-

dacht voor ontstane onrust en onzekerheid bij medewerkers. Ook is aandacht besteed aan de communicatie met bewoners en familieleden om hen 

van informatie te voorzien en gerust te stellen. 

Uit de vele adhesiebetuigingen van bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en partners n.a.v. de blog “IGZ geeft toe: Bartholomeus 

Gasthuis ten onrechte op  ‘zwarte lijst’ waarmee de bestuurder van het Gasthuis deze episode afsloot, blijkt van imagoschade gelukkig geen spra-

                                                
5 Uit de vooraankondigingsmail van de IGZ aan het Bartholomeus Gasthuis d.d. 4 juli 2016: “In 2014 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg het 

rapport 'Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam'. Hieruit bleek dat 150 verpleegzorginstellingen onvoldoende in staat waren de zorg 

voor kwetsbare bewoners op een goed niveau te brengen. Bovendien waren deze 150 verpleegzorginstellingen ook niet in staat de zorg voortdurend verder 

te verbeteren. De IGZ heeft afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht gehouden op deze 150 instellingen. Uw instelling is één van deze 150 instellingen”. 
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ke. Ook tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten met bewoners en familieleden en op zorgkaartnederland.nl  laten betrokkenen zich positief uit over de 

kwaliteit van zorg en leven in het gasthuis.  

 

Afgevallen of niet afgeronde acties 

Een aantal acties kwam in 2016 niet tot (volledige) realisatie. Bij aanvang van 2016 was reeds duidelijk dat het jaarplan naar alle 

waarschijnlijkheid te ambitieus zou zijn voor de beschikbare capaciteit, zeker als hier lopende het jaar nog onvoorzien extra acties bij zouden 

komen. In afstemming met het CvR is besloten om lopende het jaar zo nodig afwegingen te maken om bepaalde acties uit te stellen. Dit bleek 

inderdaad noodzakelijk.   

Onder meer werd de herziening van het kassasysteem en een herijking van de receptiefunctie uitgesteld evenals de verdere uitbouw van 

intranet. Het LEAN maken van enkele grote procedures zal verder worden afgerond in 2017 en ook de aanscherping van het mantelzorgbeleid 

op basis van het in 2016 uitgevoerde onderzoek naar dit onderwerp schuift door naar 2017. Ook werden de werkzaamheden in het kader van 

een beschermconstructie voor het erfgoed op een laag pitje gezet. 

 

 

5. Resultaten 2016: check en act 
 

5.1 Dashboard: sturen op resultaten en risico’s  
 

Binnen GASTscore – het managementinformatiesysteem van het gasthuis - worden systematisch uitkomsten van acties gemeten op de volgen-

de gebieden: 

- waardering door klanten 

- waardering door medewerkers 

- waardering door de maatschappij 

- bedrijfsvoering, zowel financieel als procesmatig 

 

De resultaten van de metingen worden automatisch doorgezet naar een dashboard zodat direct inzichtelijk is hoe het Bartholomeus Gasthuis er 

voor staat. 
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Om afwijkingen vast te stellen zijn afspraken nodig over uitkomsten die gehaald moeten worden (normen). Als norm hanteert het Bartholo-

meus Gasthuis de kwaliteitsnormen HKZ, risico-indicatoren IGZ (kwaliteitskader), de uitkomst van metingen in relatie tot de uitkomst bij andere 

instellingen (onze kwaliteit moet minimaal gelijk zijn aan- of beter zijn dan bij anderen) en de financiële begroting (gebaseerd op de productie-

afspraak en formatie-bezettingsverhouding). 

 

Doorontwikkeling dashboard 

In 2016 heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van het dashboard. Onder meer zijn prestatie-indicatoren(PI’s) en meetinstrumenten 

(door)ontwikkeld, waarmee risico’s voor de kwaliteit van zorg en andere domeinen beter gevolgd kunnen worden. In 2016 is een aantal van 

deze meetinstrumenten operationeel geworden waarmee medewerkers eenvoudig zelf een aantal basisprocessen in de zorg (zoals 

medicatieveiligheid, hygiëne) en daarbuiten (zoals calamiteiten) aan een interne audit kunnen onderwerpen. De scorelijsten zijn zo opgezet dat  

de medewerker die ze afneemt al doende leert.  

NB. In 2017 zal voorts een in 2016 ontwikkelde scorelijst MDO6 en een enquête MDO worden geïmplementeerd. Hiermee brengen medewerkers 

van de zorg respectievelijk bewoners/ familieleden voorafgaand aan ieder MDO systematisch in beeld op welke vlakken er risico’s zijn voor de 

kwaliteit van zorg en leven. De uitkomsten worden niet alleen gebruikt als input voor het betreffende MDO. De geanonimiseerde uitkomsten 

worden tevens opgetild naar organisatieniveau en voeden zo de risicoscores op het (zorg)dashboard. Zo wordt voor de organisatie als geheel 

inzicht verkregen op welke vlakken het goed gaat en waar het beter kan/ moet met de kwaliteit van zorg en leven in het gasthuis.          

 

Het dashboard nieuwe stijl volgt de metafoor van een bergbeklimming7. Het begint, zoals elke expeditie naar de top, met de benodigde 

randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: zijn er voldoende financiële middelen, is de route goed uitgestippeld, zijn er voldoende (opgeleide) mensen.  

Als hieraan wordt voldaan, kan op weg worden gegaan naar het basiskamp; een cruciaal onderdeel in de bergbeklimming en letterlijk van levensbelang 

voor het welslagen van elke expeditie, naar welke top dan ook. De parallel tussen bergbeklimming en onze organisatie dringt zich op: wil het 

Bartholomeus Gasthuis een excellente organisatie zijn, dan is de eerste zorg dat de ‘basis op orde’ is, oftewel de kwaliteit van de zorg  goed is. Ook 

wanneer we verder op weg gaan en streven naar kwaliteit van leven en mooie vergezichten, blijft deze basis continu aandacht vergen. Immers zonder 

kwaliteit van zorg is er geen kwaliteit van leven en is excellentie onbereikbaar. Ook de bergbeklimmer keert tijdens zijn expeditie naar de top 

regelmatig terug naar het basiskamp en verblijft daar het grootste deel van de tijd.  

 

                                                
6
 MDO = Zesmaandelijks ‘Multi Disciplinair Overleg’ waarbij de verschillende betrokken behandelaren en bewoner of eerste contactpersoon van bewoner de si-

tuatie van de betrokken bewoner bespreken en afspraken maken voor een optimale zorgverlening en kwaliteit van leven. 
7 Geïnspireerd door een beleidsdag met Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de Mount Everest bedwong.  



40 
 

 

 

 

 

Dashboard Bestuur feb-16

ERVAREN KWALITEIT 
VAN LEVEN EN WELBEVINDEN (Basiskamp 3) 

Bewoner/ 1e contactpersoon en diens familie van het 
woonzorgcentrum en de groepswoningen

Gasten van het zorghotel
Binnenstadbewoners die gebruik maken van Barth in 

de Wijk
Zakelijke klanten die zalen huren

DE TOP: Zorgeloos Verzorgd ouder worden: je leven voortzetten 
zoals je wilt en kunt, ook als je minder kan of ziek wordt

FYSIEKE 
(WOON)OMGEVING
- (Brand)veilig
- Aangepast op ouder 
worden - Waardige 
inrichting

BEJEGENING
- Volgens BOM methodiek en 
Huyscode
- Ja, tenzij 
- Alles wat water krijgt groeit 
(ook 'onkruid')

DAGSTRUCTUUR EN ZINVOLLE DAG

Op groepswoning volgens BOM: 
- duidelijk wanneer wat gebeurd 
- Rijk gevulde In&Doe- en Uit&Doe Agenda, 
- passend  in dagritme BOM Uit&Doe Agenda:   
passend bij ouder worden, aantrekkelijk, 
laagdrempelig 
- Geschikt voor mensen met dementie; 
verpleeghuis met zo min mogelijk muren

ALGEMEEN DAGELIJKSE 
VERZORGING
Is de bewoner/ gast schoon en 
verzorgd?
Gaat om kleding, haar, nagels, 
hygiëne,
wensen in deze en behoeften 
kennen
in ritme wat hoort bij 
levensverhaal

PERSOONSGERICHTE ZORG/ AANDACHT
Zorg voor depressie, probleemgedrag, huidletsel, 
ondervoeding/overgewizcht, vallen, 
medicatiegebruik, incontinente, mondzorg, 
bewegeging
Voorkomen van incidenten (MIC en MIM):
Agressie, medicatiefouten, vallen, stoten/knellen, 
pesten, discrimineren

ORGANISATORISCH 
BEKWAAM
HACCP; voeding Hygiëne 
van personen en ruimten
Medicatieveiligheid
Auditsysteem Nalleven 

GEZONDHEIDSRISICO'

PRETTIGE EN VEILIGE WOONOMGEVING 
(basiskamp 2)

BASIS OP ORDE 
(Basiskamp 1)

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

Randvoorwaarden (voorbereiden expeditie)
Voor goede zorg en voortbestaan Bartholomeus Gasthuis 

Juiste mensen op de juiste plek, fit en getraind. Dragers. Expeditieleider. Verschillende kwaliteiten (skills). Deskundigheid en ervaring,  In voor de top 
halen. Een route en een doel. Juiste spullen. Voldoende geld. Communicatiemiddelen. 

CQ
Zorgkaart

Enquete Uit&Doe
Enquete Zorgbemiddeling Enquete 

Zorghotel
Praat-erover-kaartje Klachten en 

meldingen Enquete Zunte
Zunte scorelijst bewoner Enquete Zalen
Enquete 1e CP voor MDO (GW en WZC)

Huyscode Calamiteitenkaarten Zo zijn 
onze manieren Agenda's Dagritme op 

de GW KAARTEN

Sorelijsten
Zorg

Hygiene groepswonen Medicatieveiligheid
Basis op orde - team

Basis op orde - bewoner
Welzijn: verbetersuggesties

van enquete Hotel en ZorgBem Facilitair
Naleven Huyscode Huysdames; 

Haccp/schoonmaak Calamiteiten/ onderhoud
Voeding & Horeca

Basis op orde HACCP Zorg Hygiene 
groepswonen Medicatieveiligheid Basis op 

orde - team Basis op orde - bewoner
Welzijn: verbetersuggesties van enquete 

Hotel en ZorgBem Facilitair Naleven Huyscode
Huysdames; Haccp/schoonmaak

Calamiteiten/ onderhoud Voeding & Horeca

Exploitatieoverzicht
Productieoverzicht

Medewerkersbladen Medewerker 
Monitor

Zorgeloos Verzorgd II, B-PRD Verblijf, 
Wonen, Welzijn Jaarthermometer

ERVAREN KWALITEIT 
VAN LEVEN EN WELBEVINDEN 

Zorgeloos Verzorgd ouder worden;
je leven voortzetten zoals je wilt en kunt, ook als je minder kan of ziek wordt

FYSIEKE (WOON)OMGEVING 
- (Brand)veilig 

- Aangepast op ouder 
worden - Waardige 

inrichting 
- Logistiek LEAN 

BEJEGENING/ COMPASSIE
- volgens Huyscode

- Ja, tenzij  
- Alles wat aandacht krijgt groeit 

(ook negatieve zaken)
-Generatieloos, drempelloos, 

'muurloos'

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

CQ
Zorgkaart

Enquete Uit&Doe
Enquete Zorgbemiddeling

Enquete Zorghotel
Praat-erover-kaartje

Klachten en meldingen
Enquete Zunte

Zunte scorelijst bewoner
Enquete Zalen

Enquete voorbereiding MDO (1e 
c.p. GW en bewoner WZC)

KAART Verblijf, Levenskaart,
Zorgleefplan, KAARTGW

Huyscode & Huysstijl
Agenda's In&Doe - Uit&Doe
Calamiteitenkaarten LTOP

Zorgeloos Verzorgd II,
B-PRD Verblijf, Wonen, Welzijn

Jaarthermometer

De meetinstrumenten

DAGSTRUCTUUR, ZINGEVING EN 
ZINVOLLE DAG (BOM) 

- Zingevend
- Passend  in dagritme, aantrekkelijk, 

laagdrempelig 
- Geschikt voor mensen met 

dementie

WONEN EN WELZIJN(Basiskamp 2)

Randvoorwaarden (voorbereiden expeditie)
Voor goede zorg en voortbestaan Bartholomeus Gasthuis 

Juiste mensen op de juiste plek, fit en getraind. Dragers. Expeditieleider. Verschillende 
kwaliteiten (skills). Deskundigheid en ervaring,  In voor de top halen. Een route en een doel. 

Juiste spullen. Voldoende geld. Communicatiemiddelen. 

Exploitatieoverzicht
Productieoverzicht

Medewerkersbladen
Medewerker Monitor

PERSOONSGERICHTE ZORG & ONDERSTEUNING
Zorgdoelen: vastgestelde afspraken/ inspraak 
Tegengaan van  depressie, probleemgedrag, huidletsel, 
ondervoeding/overgewicht, vallen, incontinente, te 
weinig beweging

Voorkomen van incidenten en gevaarlijke situaties (MIC 
en MIM): agressie, medicatiefouten, vallen, 
stoten/knellen, pesten, discrimineren, sensor uit, 

bedhek verkeerd

Is bewoner schoon? Gaat om 
haar, kleding, nagels, hygiëne, 

MONDZORG, Juiste 
BEWEGING, wensen in deze en 
behoeften kennen wat past bij 

VEILIGHEID
HACCP; voeding, hygiëne van 
personen en ruimten  
Medicatieveiligheid,  Auditsysteem ,
Decubituspreventie,

Vrijheidsbeperking, preventie acute 
ziekenhuisopname

ALGEMEEN DAGELIJKSE VERZORGING GEZONDHEIDSRISICO'S 

SCORELIJSTEN
Zorg

Hygiene GW, 
Medicatieveiligheid, 

Voorbereiden MDO, Basis op 
orde 

Facilitair
Naleven Huyscode

Calamiteiten, Huysdames
Voeding & Horeca

Basis op orde, HACCP

BASIS OP ORDE (Basiskamp 1)

Cliënt ervaart nabijheid, 
vertrouwen, aandacht en begrip. 
Hij/zij wordt gezien als een mens 

met persoonlijke context die er 
toe doet en tot zijn recht komt. De 

eigen regie over het leven en 
welbevinden is leidend. Ook in de 

laatste levensfase.
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Gedurende de periode dat de bergbeklimmers in het basiskamp vertoeven is de belangrijkste handeling er voor zorgen dat er 12 liter water wordt gedron-

ken door sneeuw te smelten en zo in leven te blijven. De parellel met de zorg laat zich niet moeilijk raden. 

 

Vervolgens gaan we op weg naar kamp 2; er ontstaat uitzicht op een ervaring. De kwaliteit van leven staat centraal. Het gaat in het Bartholomeus 

Gasthuis om de kwaliteit van de (fysieke) woonomgeving, een goede dagstructuur en zinvolle dag en om de bejegening van- en compassie met onze 

klanten, aspecten die net als de basis(zorg) continue aandacht vragen.    

 

De uitbraak naar de top wordt goed gepland en zorgvuldig voorbereid. Vanaf de dag dat de reis is aangevangen tot dat moment is alles er op gericht 

om in goede conditie te zijn en zo het juiste moment te pakken. In het Bartholomeus Gasthuis is het niet anders. Om een excellente prestatie neer te 

zetten moet heel duidelijk zijn welke berg beklommen wordt en welke top dus behaald gaat worden. Geen drie bergen en drie toppen maar één 

centraal doel dat alles overstijgt om op die manier te bereiken dat cliënten hun leven kunnen blijven voortzetten zoals zij dit graag willen, ook al zijn ze 

ziek en/of hebben ze ondersteuning nodig omdat zij niet meer alles zelf kunnen.  

 

In het jaarplan zijn de acties – naast een indeling in speerpunten - ingedeeld in de verschillende fasen zoals hiervoor beschreven. Er wordt in het 

jaarplan liefst maximaal één innovatie doorgevoerd als toppoging. De andere innovaties/ acties zijn gericht op de randvoorwaarden en het goed 

inrichten en onderhouden van de basiskampen 1 en 2.  

 

Net als bij de bergsport kunnen storm, slecht zicht en ziekte elementen zijn die het behalen van de top in gevaar brengen. Klachten of incidenten, een 

ongeplande gebeurtenis waar mee ‘gedeald’ moet worden, ziekte of een tekort aan goede teamleden, onvoldoende voorbereiding en ga zo maar door 

kunnen er toe leiden dat de top niet gehaald wordt. Het dashboard is zo ingericht, dat inzichtelijk is als er iets niet volgens planning verloopt en/of het 

beoogde resultaat niet wordt gehaald.  

 

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

De manager is verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn of haar ‘beraad’; zowel voor de input (detectie van afwijkende resultaten 

uit het dashboard), het in gang zetten van verbeteracties, de doorlooptijd dat verbeteracties lopen en de output (realisatie van acties) en 

outcome (check of de gerealiseerde acties het gewenste effect hebben).        

 

Het dashboard wordt maandelijks bijgewerkt en besproken door het MT en is onderwerp van gesprek in elke vergadering van het CvR.  
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In de overall-jaarplanning worden alle overleggen zo op elkaar afgestemd dat steeds de juiste onderwerpen op het juiste moment besproken 

kunnen worden. 

 

In 2016 zijn afwijkende resultaten (gedestilleerd uit het dashboard en opgenomen in het blad zorgberaad) systematisch onderwerp van 

bespreking geweest tijdens het Zorgberaad; een multidisciplinair overleg bestaande uit de manager en teammanager zorg, de specialist 

ouderengeneeskunde, medewerkers van de zorgteams van het woonzorgcentrum en de groepswoningen, de kwaliteitsmanager en de 

bestuurssecretaris, teneinde ieders expertise te benutten om te komen tot oplossingen voor gesignaleerde risico’s en problemen en om nieuwe 

risico’s vanuit de werkpraktijk te detecteren. NB. De eerdere MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten/ Incidentencommissie) is opgegaan in 

dit gremium. Trends, afwijkingen en verbeteracties m.b.t. incidenten cliënten zijn onderdeel van het Zorgberaad.      

 

Hierdoor proberen we in te schatten of beoogde doelen van het jaarplan worden behaald, of over de tijd resultaten verbeteren (positieve 

trends zichtbaar zijn) en om risico’s in te kunnen schatten omtrent veiligheid van cliënten en medewerkers, financiële situatie, toekomstbesten-

digheid, imago, etc. 

 

5.2 Realisatie jaarplan 2016  
 

Onderstaande grafiek laat zien dat in het verslagjaar 92%8 van de acties werd gerealiseerd.  

 
 

                                                
8
 De percentages van de groene en rode totaalstaaf tellen op tot 101%, dit komt door afronding. Zie paragraaf 4.2 voor een indruk van gerealiseerde en niet-

gerealiseerde acties.  
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5.3 Voorwaarden voor goede zorg 
 

Financiën 

 

Solvabiliteit en liquiditeit 

Om inzicht te krijgen in de solvabiliteit wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit heeft zich 

in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: 

 
 

Het liquiditeitsoverschot komt in 2016 uit op € 1.097.000. Dit betekent een verbetering t.o.v. vorig jaar met € 345.000. De belangrijkste oorza-

ken zijn een toename van de vorderingen op korte termijn en stijging van de liquide middelen. Het liquiditeitsoverschot zal in 2017 aangewend 

worden voor de verbouwing van onroerend goed van circa € 791.000. 

Het grafisch verloop is als volgt: 
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Overige kengetallen 

 
Resultaatratio 
De resultaatratio is het resultaat in % van de opbrengsten. 
In 2016 is het percentage ten opzichte van 2015 ongewijzigd gebleven op 0,5%. De ratio is te splitsen naar de segmenten zorg en wonen. Het 
zorgsegment vertoont een verbetering van 1% ten opzichte van 2015. Het segment wonen vertoont een daling in 2016 van 5,9% en komt uit 
op 53,2%. 

 
 

 
 
Vermogensratio 
De vermogensratio is het eigen vermogen in % van de opbrengsten.  
De vermogensratio in totaal daalt licht in 2016 naar 30,6%. Deze afname is volledig toe te rekenen aan de toegenomen opbrengsten. Sector 
zorg daalt in 2016 naar 14,7%, een krimp van 4,0% ten opzichte van 2015; eveneens geheel als gevolg van de toegenomen opbrengsten. De 
sector wonen vertoont in 2016 een stijging van 71% naar totaal 273,2%. 
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De vermogenspositie is ten opzichte van 2015 onverminderd sterk gebleven.  
 
 
Investeringen materiële vaste activa 

Investeringen 2016 2015 

 € € 

Inventaris, inclusief computerapparatuur en –programmatuur  48.341 60.998 

Installaties  -      28.382 

Servicewoningen Niet-WTZi (gerealiseerd) 1.171 139.319 

Servicewoningen Niet-WTZi (onderhanden project) 21.214 476.427 

Totaal investeringen 70.726 705.126 
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De investeringen in inventaris worden bekostigd uit het normatieve budget voor medische en overige inventaris. De investeringen inzake de 

servicewoning worden gefinancierd met private middelen. 

 
Resultaat  

De resultatenrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 37.276 (2015: € 35.409).  

Segment zorg sluit in 2016 met een verlies van € 202.587 (2015: € 254.565). Een verbetering van € 51.978. 

Segment wonen heeft in 2016 een voordeel behaald van € 239.862 (2015: € 289.974). Per saldo is dit een verslechtering van het resultaat met 

€ 50.112. 

 

In 2016 stijgt de omzet van het segment zorg naar € 6.893.796. Ten opzichte van 2015 is dat een toename van € 389.634. De stijging geldt 

voor alle omzetcategorieën: 

- Zorgprestaties en maatschappelijke ontwikkeling   + € 250.749 

- Subsidies excl. WMO       + €   17.749 

- Overige bedrijfsopbrengsten      + € 121.406 

 

De stijging van de omzet zorgprestaties en maatschappelijke ontwikkeling is toe te wijzen aan een hogere intramurale productie en een tarief-

stijging door een opslag voor Waardigheid en Trots. De intramurale productie is achtergebleven ten opzichte van de verwachting. 

De stijging van de overige bedrijfskosten is toe te rekenen aan een hogere productie van het zorghotel, meeropbrengsten banqueting, zaalhuur 

en brasserie.  

 

De omzet van het segment wonen is lager dan verwacht en daalt in 2016 ten opzichte van 2015 met € 39.759 naar een totale omzet van 

€ 450.710. De opbrengst van de servicewoningen is lager dan verwacht. 

 

Op totaal niveau bedragen de bedrijfslasten € 7.018.482, een stijging van € 438.709. Dit is voor € 431.397 toe te rekenen aan de sector zorg. 

De sector wonen vertoont een stijging van € 7.312. 

De stijging van de personele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een nabetaling als gevolg van de cao-verbetering. Afgezien van deze 

incidentele last heeft Bartholomeus Gasthuis met gelijkblijvende personele kosten grotere opbrengsten weten te realiseren. 

De afschrijvingskosten liggen in de lijn van de verwachting. 
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De stijging van de overige bedrijfskosten wordt veroorzaakt door hogere hotelmatige kosten. Daar staat een stijging van de omzet van de bras-

serie tegenover. 

Aan algemene kosten is minder uitgegeven dan verwacht. De cliëntgebonden kosten zijn hoger dan verwacht. Oorzaak: een leverancier heeft 

met terugwerkende kracht over 2014 en 2015 kosten voor medische middelen in rekening heeft gebracht. 

 

Resultaatbestemming 

Het resultaat van Bartholomeus Gasthuis is als volgt bestemd.  

Reserve afschrijvingen inventarissen  €   38.495 toevoeging Eigen vermogen 

Reserve aanvaardbare kosten (RAK)  € 241.082 onttrekking Eigen vermogen 

Egalisatierekening woningen   € 239.862 toevoeging Eigen vermogen 

 

Impairment 

Net als in 2015 is voor 2016 een impairment-toets uitgevoerd, op dezelfde basis zoals vorig jaar opgesteld. Deze beoordeling geeft geen aan-

leiding tot het nemen van aanvullende maatregelen. Evenals voorgaande jaren behoeft er geen activa afgewaardeerd te worden. 

 

Betrokken medewerkers 

In het voorjaar 2016 is deelgenomen aan de landelijke medewerkerstevredenheidmonitor van ActiZ9.  

De uitkomst is dat de medewerkers op alle onderdelen dik tevreden zijn. De scores op de vijf onderscheiden hoofdonderwerpen liggen hoger 

dan de scores bij de vorige meting in 2013. Lagen in 2013 de scores van het Bartholomeus Gasthuis onder het sectorgemiddelde, in 2016 sco-

ren medewerkers van het gasthuis juist positiever dan de sector.   

 

 

 

                                                
9 Oorspronkelijk was het plan om in 2016 een beknopt meetinstrument (de ‘are-you-happymeter’) in te zetten waarmee periodiek gepeild kan worden hoe het staat met de te-

vredenheid van medewerkers. Dit in aanvulling op de driejaarlijkse deelname aan de landelijke Medewerkermonitor. Begin 2016 is echter besloten om in het verslagjaar op-

nieuw mee te doen aan de landelijke medewerkermonitor en meten m.b.v. de ‘are-you-happymeter’ uit te stellen tot volgend jaar. Reden was de behoefte aan vergelijkingscij-

fers met de sector. De medewerkermonitor biedt deze wel, met het eigen meetinstrument is dit niet mogelijk.        
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Onderwerp Gasthuis 2016 Zorgsector 

2016 

Gasthuis 2013 Zorgsector 2013 

aantrekkelijkheid van het werk  7,6 7,3 6,9 7,2 

cliëntgerichtheid  8,3 8,2 7,7 8,2 

mogelijkheid tot veranderen 7,3 6,9 6,6 6,7 

toekomstgerichtheid  8,2 7,4 7,4 7,4 

werkbeleving  7,8 7,5 7,2 7,4 

 

De verbeterpunten uit 2013 kregen in 2016 een aanzienlijke hogere score en stegen daarmee zelfs boven de sector uit. De ervaren werkdruk 

blijft, ook in de sector, een aandachtspunt. Deze scoort (ook op sectorniveau) het laagst van alle metingen. Daarmee is het duidelijk dat het 

werken in de zorgsector veel van medewerkers vraagt. Dit herkennen én onderkennen we.  

 

Topscores om te koesteren (cijfers liggen ver boven het sectorgemiddelde) 

 Gedragen visie en ambitie (7,9 t.o.v. 7,3 in 2013. Sector: 6,7) 

 Inspirerend leiderschap teammanager (8 t.o.v. 6,1 in 2013. Sector: 7,3) 

 Inspirerend leiderschap top (8 t.o.v. 7,8 in 2013. Sector 7,3) 

 Sterke organisatiecultuur (8,2 t.o.v. 7,2 in 2013. Sector: 7,6) 

 Communicatie over veranderingen (7,3 t.o.v. 6,7 in 2013. Sector: 6,7) 

 Klimaat gericht op verbetering (7,7 t.o.v. 6,1 in 2013. Sector: 7,1) 

 Lage vertrekgeneigdheid (9,2 t.o.v. 8,4 in 2013. Sector: 8,5) 

 

Scores om dik tevreden mee te zijn (cijfers nog steeds boven sectorgemiddelde) 

 Communicatie gericht op samenwerking (7,6 t.o.v. 6,4 in 2013. Sector: 7,2) 

 Voldoende ondersteuning in ontwikkeling (7,4 t.o.v.6,4 in 2013. Sector:7,1 ) 

 Zorg voor cliënten (8,1: t.o.v. 7,1 in 2013. Sector: 7,8) 

 Plezier in het werk (8,5 t.o.v. 7,5 in 2013. Sector 8,2) 

 Borgen van veranderingen (6,9 t.o.v. 5,7 in 2013. Sector: 6,6) 
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Scores rond of op sectorgemiddelde  

 Aanvaardbare werkdruk (6,6 t.o.v. 5,6 in 2013. Sector 6.7) 

 Zelfstandigheid in de uitvoering van het werk (7,5 t.o.v. 6,7 in 2013. Sector 7,5)   

 Inspraak van en overleg met cliënten (8,8 t.o.v. 8,0 in 2013. Sector 8,8) 

 

Acties naar aanleiding van de medewerkermonitor 

In overleg met de OR is geconcludeerd dat de uitkomsten geen directe reden geven tot een verbeterplan. Dit gaf de mogelijkheid om de inge-

zette positieve koers vast te houden, verder te borgen en te sturen op een verlaging van de werkdrukbeleving. Bijvoorbeeld door: 

 te zorgen voor uniforme werkwijzen en instructies zodat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en gemakkelijk én efficiënt 

hun werk kunnen doen; 

 te zorgen voor LEAN werken  in de praktijk door in te zetten op opgeruimde ruimtes, voorraadkasten en voorraadbeheer. Om het gewenste 

effect te bereiken kregen medewerkers hierbij in de tweede helft van 2016 ondersteuning en begeleiding; 

 blijvend te investeren in scholing en ontwikkeling, met de ontwikkeling van een meerjarig opleidingsplan dat in 2017 van start gaat; 

 te investeren in en toezien op goede basisroosters; 

 scherp te blijven op een adequate aanpak van het ziekteverzuim.  

 

Ziekteverzuim  

2016 begon met een hoog ziekteverzuim; in het eerste kwartaal bedroeg dit bijna 11%. Vanaf maart is een ziekteverzuimadviseur ingeschakeld 

die eerder ook goede resultaten heeft behaald op dit vlak. Hij heeft, begin april een training gegeven voor MT en kernteam. Geconcludeerd 

werd dat de wil om het ziekteverzuim actief aan te pakken in het leidinggevend team breed aanwezig is. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat 

het (mede door de wisselingen in het team) deels ontbrak aan een gedeelde visie en aanpak, deels aan een eenduidige registratie en soms ook 

aan vaardigheid om een verzuimgesprek op de juiste manier te voeren. Ook het gebrek aan een gezamenlijke strategie/ aanpak in de driehoek 

bedrijfsarts–leidinggevende-P&O bleek een knelpunt. Dit laatste is opgepakt met de bedrijfsarts.  

 

Door intensieve sturing is het gelukt het ziekteverzuim in de loop  van het jaar te doen afnemen tot onder de 4% in december. Het ziektever-

zuim van het gasthuis lag daarmee in het laatste kwartaal van 2016 ook weer – ruimschoots - onder dat van de sector.  
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2016 Bartholomeus  

Gasthuis  

sector 

 

1e kwartaal  10,79 7,19 

2e kwartaal  8,85 6,0 

3e kwartaal  5,94 5,53 

4e kwartaal  4,76 6,7 

Gemiddeld in 2016 6,89 6,34 

 

Beïnvloed door het hoge ziekteverzuimpercentage 

aan het begin van het jaar kwam het totale verzuim in 2016 overigens iets hoger uit dan het sectorgemiddelde van 6,34%, namelijk op 6,89%. 

Duidelijk is in elk geval dat de sturing op dit onderwerp zijn vruchten heeft afgeworpen. Gezien de impact van ziekteverzuim op de werkdruk 

voor medewerkers en de financiën een goede en noodzakelijke ontwikkeling.    

 

Introductiedagen nieuwe medewerkers 

Deelnemers aan de introductiedagen voor nieuwe medewerkers waren enthousiast  over deze dagen, die zij gemiddeld waardeerden met een 

ruime 9.  

 

5.4 Basis op orde (basiskamp 1) 
Toen het Gasthuis in juni geplaatst werd op de lijst van slecht presterende instellingen door de IGZ werd de behoefte groter om het dashboard 

met versnelde spoed in te voeren. Er werden kleine audits (scorelijsten) ontwikkeld op de diverse terreinen van zorgverlening. Medewerkers 

kunnen daardoor makkelijk zelf de audits lopen en krijgen dan direct inzichtelijk hoe het is gesteld met ‘de basis op orde’. Al doende leren ze 

(opnieuw) welke werkwijze de juiste is. 
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Voorbeeld 1e deel scorelijst medicatie-

veiligheid augustus 2016. Er is die 

maand vijf keer gescoord. De vakjes 

hebben een kleur die correspondeert 

met de ernst van het risico dat wordt 

gelopen als het niet in orde is. Bij een 

rode score wordt DIRECT actie geno-

men en wordt de frequentie van audi-

ten opgehoogd. Zo  nodig start er di-

rect een verbetertraject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten van iedere audit worden handmatig ingevoerd in het dashboard door de manager. Door handmatige verwerking staat de mana-

ger stil bij ieder facet en krijgt zicht op de kwaliteit van de zorg die dagelijks wordt geleverd. De ernst van het risico wordt eveneens ingevuld. 

Nu vult zich automatisch het overall blad ‘Basis op Orde’. Dit blad is onderdeel van het dashboard ‘Bestuur’. Op teamniveau vult zich automa-

tisch het dashboard ‘Zorg’.  

 

 

 

 

Iedere maand een audit 1 2

Naam Auditor Sylvia, José, Eline, Sandra, Mignon

Scorelijst Medicatieveiligheid - GW

zet in het gele vakje de datum Audit d.d. 9-9-2016 22-09, 28-9, 29-9, 30-9 

zet in gele vakje een 1 als je gaat scoren 1

zet een 1 in het vakje van je keuze Ja Nee NVT 

VOORSCHRIJVEN EN ALGEMEEN

(Check bij bewoner MET behandeling die terug is gekomen uit het ziekenhuis) 

De VPK/VIG heeft tijdens kantooruren contact  gehad met de behandelend SO en 

buiten kantoortijd met de dienstdoende arts om af te stemmen of eventuele 

medicatiewijzigingen moeten worden overgenomen 

5 was niet aan de orde

Op het schutblad met clientnaam en in het zorgleefplan is vastgelegd voor welke 

medicatie een client eventueel allergisch is. Neem 3 steekproeven. Bij 1 niet in 

orde is 'nee'= niet goed

4 1

Bij (tijdelijke) opname van een client in een andere zorginstelling, is aan de 

client (of diens eerste contactpersoon) of aan  het zorgteam, is een kopie van de 

actuele medicatie en toedienlijst meegegeven. Dit staat in de rapportage

1 4

(Check bij bewoner die teruggekomen is uit een andere zorginstelling)  De 

andere zorginstelling heeft dezelfde dag gezorgd voor een actuele medicatie- en 

toedienlijst

5

TER HAND STELLEN (AFLEVEREN)

Ga naar de medicijnkar. Neem de klapper door: Iedere client heeft een actueel 

medicatie-overzicht

5

Ga naar de medicijnkar. Neem de klapper door: Iedere client heeft een actuele  

toedienlijst

5

Oordeel
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Deel van het blad dashboard “zorg’.  

Er blijkt in 2016 14 keer gescoord te zijn op medicatieveiligheid in de groepswoningen. Bij 8% van 

alle metingen was de veiligheid niet in orde en zijn er maatregelen genomen. Bij het woonzorg-

centrum betrof het totaal 22% van de metingen die niet in orde waren. 

Alle acties worden opgepakt vanuit het zorgberaad (zie tekst verderop). 

 

 

 

 

 

 

 

Certificering 

Net als in 2014 en 2015 werd voor de derde maal op rij door de externe auditorganisatie Dekra geen enkele tekortkoming geconstateerd. De 

audit gaf de auditor een goed beeld van de gestructureerde wijze waarop in alle lagen van de organisatie wordt gewerkt aan kwaliteitsverbete-

ring: plannen maken - uitvoeren – meten – verder verbeteren (PCDA cyclus). De auditor constateerde dat de plannen en de daarop uitgevoerde 

acties van dit afgelopen jaar laten zien dat het Bartholomeus Gasthuis op de ontwikkelingen in de zorg inspringt, goede plannen maakt en uit-

voert en de bestaande processen aanscherpt. Het HKZ certificaat werd verlengd. 

 

 

n = 14 n = 1

n = 1

44

43

anders/ overig

92%

8%

Medicatie GW

in orde niet in orde

78%

22%

Medicatie WZC

in orde niet in orde

50%50%

Hygiëne groepswonen

in orde niet in orde

72%

28%

Basis op orde - zorg 
(teamniveau)

in orde niet in orde
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Dashboard december 2016, blad ‘basis op Orde’. De oranjescores bij ‘veilig huis’ betreffen de kennis van de medewerkers over de vraag ‘wat te 

doen als er een overval is/ geweld wordt gebruikt. De BHV-trainingen zijn op basis van deze uitkomst vervolgens aangepast voor 2017. De 

oranje score op ‘deskundigheid en inzet personeel’ betreft een medewerker die niet goed wist hoe de DECT telefoon te interpreteren als er op 

de rode knop wordt gedrukt en er een melding verschijnt. De leverancier is gevraagd een training te verzorgen. 

Dashboard Bestuur dec 2016 BASIS OP ORDE
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5
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29 3 = Geen letsel tot gevolg. Oplossen binnen 6-9 maanden

4 x per jaar

eerst verantw. ZorgManager Zorg

Cliëntdossier
Cliëntdossier, decubitus, 

mondzorg, 

vrijheidsbeperking, etc.

Medicatieveiligheid

Scorelijst

Medicatieveiligheid 

GW en WZC

1 x per mnd

team zorg
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Normen IGZ

DE BASIS OP ORDE - RISICO'S BEHEERST

Controle 

d.m.v.
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Scorelijst

Calamiteiten
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Calmiteiten, brandveiligheid, 

ontruiming, kennis over

Afdeling/ 

team

(persoonlijke) Hygiëne en

Infectiepreventie

Bartholomeus GasthuisFacilitair Services Zorg - groepswonen (groot)Keuken

HACCP

WIP

Scorelijst hygiëne

groepswonen

KwaliteitskaderKwaliteitskader

Zorg

Afdeling/ 

team

Zorg - team Zorg - ind. Bewoner

4 x per jaar

Manager zorg

Deskundigheid

en inzet personeel

Scorelijst

12 x per jaar

HACCP, WIP

Huyscode

12 x per jaar

Horecamanager

keukenteam

Scorelijst

????

Normen IGZNormen IGZ

Kwaliteitskader

Normen IGZ

Management zorg

Vrijheidsbepering

Scorelijst Basis op orde

teamniveau

4 x per jaar

Manager Zorg

Visie op zorg

Scorelijst Basis op orde

teamniveau

4 x per jaar

Manager Zorg Manager Zorg

Wet Bopz

Normen IGZ

Zorg

Mondzorg

Scorelijst Basis op orde

teamniveau

4 x per jaar

Manager Zorg

??

Normen IGZ

Zorg

bewoner niveau

Scorelijst Basis op orde

2 x per jaar

??

Normen IGZ

Zorg

Gebruik

psychofarmica

Scorelijst Basis op orde

teamniveau

4 x per jaar

Manager Zorg

??

Normen IGZ

Zorg

Decubitus

Scorelijst Basis op orde

teamniveau

4 x per jaar



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten ‘(ervaren) Kwaliteit van leven’ in het dashboard ‘Bestuur’, december 2016 

Dashboard Bestuur dec 2016 (Ervaren) kwaliteit van leven 

Audits - extern

HKZ certificaat 3,00
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5.5 (Ervaren) kwaliteit van leven (basiskamp 2) 
 

Cliënttevredenheidsonderzoek 

In de afgelopen jaren nam het Bartholomeus Gasthuis tweejaarlijks (in de oneven jaren) deel aan het landelijk klanttevredenheidsonderzoek: 

de CQ-index. In het Jaardocument 2015 is verslag gedaan over de eerste resultaten hiervan. Deze lieten een positieve ontwikkeling van de 

waardering van onze klanten zien ten opzichte van eerdere metingen.  

 

In 2016 kwamen benchmarkgegevens beschikbaar, waaruit af te leiden valt dat het gasthuis het eveneens goed doet ten opzichte van de sec-

tor. De positieve waardering spreekt ook uit de zogenoemde netpromotorscore10, een landelijk geconstrueerde maat op basis van de vraag of 

men het gasthuis zou aanbevelen. Zowel t.o.v. eerdere jaren als ten opzichte van andere zorginstellingen is de score positief. 

 

Uitkomst eigen enquêtes 2016  

Met regelmaat neemt het Bartholomeus Gasthuis eigen klantenquêtes af, om zo te weten hoe klanten de diverse aspecten van onze zorg- en 

dienstverlening ervaren. Dit gebeurt onder meer met een enquête zorgbemiddeling, een enquête zorghotel, een enquête voor de gasten van de 

brasserie en een enquête ter meting van de tevredenheid van deelnemers aan de Uit&Doe Agenda.  

Achterblijvende uitkomsten zijn aanleiding om te bezien of verbeteracties nodig zijn en worden dan opgenomen in de diverse beraden. Grotere 

zaken met score ‘laag risico’ worden als ‘extra’ actie toegevoegd op het Jaarplan van jaar x of het Jaarplan x+1. 

 

Reviewsites  

Reviewsites als www.zorgkaartnederland.nl en de website van erkende zorghotels van de SNHZ 

http://www.erkendezorghotels.nl/hotel/zorghotel-bartholomeus-gasthuis/ geven eveneens een indicatie over de klanttevredenheid. Klanten 

kunnen hier hun oordeel achter laten over het functioneren van onze organisatie.  

Naast getoonde grafiek laat zien dat de waardering op Zorgkaart voor het gasthuis, na een magere start in 2010 (periode van de verbouwing) 

van jaar tot jaar steeg. In 2016 geven onze klanten het Bartholomeus Gasthuis op de website zorgkaartnederland.nl een 9,1 als rapportcijfer. 

95% beveelt het Bartholomeus Gasthuis aan bij anderen.       

 

                                                
10

 De NetPromotorScore (NPS) wordt berekend op basis van de vraag: ‘Zou u Bartholomeus Gasthuis bij uw vrienden of familie aanbevelen?’  Mensen kun-
nen deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 = ‘zeer waarschijnlijk niet’ tot 10 = ‘zeer waarschijnlijk  wel’. Bij een score 0 t/m 6 is men een ’criticaster’. 
Bij een 7 of  8 is men ‘passief tevreden’. Geeft men een 9 of een 10 dan is men een ‘promotor’. De NPS wordt berekend door het percentage promotors te 
verminderen met het percentage ‘criticasters’ (oftewel NPS = % promotors - % criticasters).        

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.erkendezorghotels.nl/hotel/zorghotel-bartholomeus-gasthuis/
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“Mijn moeder heeft recent haar leven als inwoner van het Bartholomeus Gasthuis voltooid. Grote waardering voor de wijze waarop ze daar 

werd ondersteund om, naar haar mogelijkheden, vorm aan haar leven te geven. Goede lichamelijke verzorging. Altijd een respectvol luisterend 

oor”, Zorgkaartnederland.nl 2016. 

 

Op de website www.erkendezorghotels.nl werden drie reviews gegeven door gasten van het zorghotel; alle lovend.   

Uitkomsten Praethuys en Familiehuys 

Twee maal per jaar houdt de bestuurder, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het MT en de CR, bijeenkomsten met bewoners van 

het woonzorgcentrum (Praethuys) en familieleden van bewoners van de groepswoningen (Familiehuys). Deze vormen een waardevolle kwalita-

tieve aanvulling op de klantenquêtes en reviews.  

 

In het Praethuys 2016 kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde als: 

- de (positieve) uitslag van een enquête over de kwaliteit van de warme maaltijden, alsmede een aantal tips ter verdere verbetering (geen 

onlogische combinaties van gerechten, meer stampotten in de winter en dagelijks zowel een beetgare als langer doorgekookte groente op 

het menu). Deze aanbevelingen zijn doorgevoerd, tot tevredenheid van de bewoners;  

- de wens tot verlenging van het (gratis) koffie-/theemoment  in de brasserie in de middag (gehonoreerd); 

- informatie over de viering van het 650 jarig bestaan in 2016;  

- tips aan bewoners m.b.t. voorkomen van legionella. 

De bijeenkomsten verliepen in goede sfeer, waarbij bewoners de ruimte voelden om wensen en soms kritische opmerkingen in te brengen en 

tegelijkertijd hun tevredenheid uitspraken over het wonen en leven in het Bartholomeus Gasthuis. 

 

In het Familiehuys werd onder meer gesproken over: 

- de aanpassing van de inrichting van de groepswoningen teneinde de fysieke leefomgeving optimaal af te stemmen op het brein van men-

sen met dementie. Toegelicht werd onder meer om welke veranderingen het zou gaan en wat het beoogde doel hiervan was; 

- de start van de samenwerking met tandartsenpraktijk Ivory & Ivory met het oog op een goede mondzorg; 

- de resultaten van het onderzoek naar mantelzorg dat in 2016 plaatsvond onder o.m. bewoners, familieleden/mantelzorgers en medewer-

kers;  

- de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek 2015 

- activiteiten in het kader van een zinvolle dag op de groepswoning; 

http://www.erkendezorghotels.nl/
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- de positieve ervaringen van familieleden m.b.t. de kwaliteit van zorg en leven van hun naasten in het gasthuis, dit mede naar aanleiding 

van de negatieve landelijke berichtgeving over de verpleeghuissector.  

 

Bewoners en familieleden waarderen het om op informele wijze met de bestuurder en andere verantwoordelijk leidinggevenden in gesprek te 

kunnen. Voor de organisatie zijn de bijeenkomsten eveneens waardevol, aangezien zij een goed beeld geven van wat er speelt, waar men te-

vreden over is en waar mogelijkheden zitten om nog meer aan te sluiten bij wensen en behoeften van klanten.     

 

Klachten, complimenten en verbeterideeën 

Het gasthuis vindt het belangrijk te weten over welke zaken cliënten niet tevreden zijn en kent daarom diverse mogelijkheden om een klacht te 

uiten. Deze variëren van direct mondeling contact met de medewerker of manager, een papieren of digitaal ‘Praat-er-over-kaartje’, een brief of 

mail tot het inschakelen van de onafhankelijke Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Utrecht (KVVU). Informatie over de klachtenrege-

ling is onder meer te vinden op de website en in de informatiemap voor bewoners en wordt zo nodig actief onder de aandacht gebracht door 

medewerkers. De volledige klachtenregeling is desgewenst opvraagbaar.  

 

Klachten worden procesgericht in kaart gebracht zodat een proceseigenaar eenvoudig kan zien waar in het proces zaken niet goed lopen.  

 

 

Voorbeeld meldingen afdeling zorg.  

Alle meldingen worden opgeteld weergegeven op het dashboard Bestuur zoals hiervoor ge-

toond op het blad ‘(ervaren) kwaliteit van leven’. Bij deze werkwijze is het eenvoudig om bij 

afwijkende totalen de onderlinge redenen te vinden c.q. te weten waar in het proces het pro-

bleem zich bevindt. 
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Intern ingediende klachten worden opgevangen door de klachtenfunctionaris en inhoudelijk behandeld door de betrokken manager. De be-

stuurder wordt geïnformeerd over binnengekomen klachten en indien nodig betrokken bij de afhandeling hiervan.  

 

Bij de externe klachtencommissie KVVU worden (schriftelijk) ingediende klachten behandeld door deze commissie. Klager en gasthuis worden 

door de commissie betrokken bij de behandeling en afhandeling van de klacht. De KVVU fungeert tevens als klachtencommissie in de zin van 

artikel 41 Wet Bopz. De KVVU bestaat uit een aantal onafhankelijke leden, waaronder een specialist ouderengeneeskunde en een jurist.   

 

Alle klachten en verbetersuggesties worden actief opgepakt. Soms betekent dit dat een probleem verholpen kan worden. Soms volstaat uitleg 

waarom iets op een bepaalde manier gaat of zijn excuses op hun plaats. Indien wenselijk en mogelijk zijn klachten aanleiding tot concrete, 

structurele verbeteringen. 

 

Eind 2016 is de klachtenregeling aangepast en in lijn gebracht met de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en Geschillen (Wkkgz). Omdat het gast-

huis al sterk in de geest van de Wkkgz werkte, zijn slechts kleine veranderingen doorgevoerd. Zo is de onafhankelijken bemiddelende rol van 

de klachtenfunctionaris meer benadrukt en zijn de contactgegevens opgenomen van de nieuwe Geschillencommissie waarbij het gasthuis vanaf 

2017 aangesloten is. Hoewel aansluiting bij een externe klachtencommissie niet langer verplicht is, is er in regionaal verband voor gekozen de 

KVVU toch voort te zetten. Dit biedt cliënten een extra mogelijkheid om een eventuele klacht in te dienen. De OR en CR hebben ingestemd met 

de geactualiseerde klachtenregeling en deze is gepubliceerd op onze website. Begin 2017 zullen bewoners en familieleden hierover worden ge-

informeerd.     

 

Klachten in 2016 

Net als in 2015 werden er in 2016 geen formele klachten ingediend bij de externe Klachtencommissie. In totaal werd in het verslagjaar 13 keer 

een Praat-er-over-kaartje, e-mail of brief ontvangen, met in totaal 17 klachtonderwerpen. Er werden 30 complimenten ontvangen over in totaal 

54 onderwerpen en 1 verbeteridee. In de desbetreffende grafiek is te zien, dat het aantal klachten de afgelopen jaren gestaag daalde, terwijl 

het aantal complimenten juist toeneemt.  

 

Er waren geen klachtonderwerpen waarover meer dan drie klachten werden ontvangen. Het aantal klachten over de kwaliteit van zorg was, net 

als in de voorgaande jaren, beperkt. De klachten gingen eenmaal over communicatie, eenmaal over het zorgleefplan, tweemaal over de kern-

waarden/bejegening en driemaal over professionaliteit/deskundigheid.  
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Bij alle klachten is direct uitgezocht wat de reden was en contact opgenomen met de klager. Daarbij volstond soms uitleg waarom iets op een 

bepaalde manier geregeld is. Als dit aan de orde was, werden excuses aangeboden en/of maatregelen genomen om het probleem te verhel-

pen. Als daartoe aanleiding was, werd tevens actie genomen om werkwijzen structureel te verbeteren. Zo werd n.a.v. een klacht een protocol 

aangepast, werden werkafspraken met het verpleegkundig team aangescherpt en werd de luidtijd van het Bartholomeus-klokje bekort vanwege 

de hinder die een buurtbewoonster hiervan aangaf te ondervinden. 

   

De meeste complimenten (24) betroffen de zorg, waarbij vooral de liefdevolle bejegening/aandacht en de professionele deskundigheid werd 

genoemd. Ook de zaalverhuur en catering werden vaak positief gewaardeerd.  

 

“…Ik had niet kunnen vermoeden dat ik het hier zo naar mijn zin zou hebben. De mooie smaakvolle inrichting van het gebouw, mijn 

kamer maar vooral het superaardige personeel dat met zoveel geduld en een dosis humor zorgt voor de mensen hier zal ik missen”, af-

scheidskaart van zorghotelgast, 2016. 

 

“Wat een toewijding” ….hartkreet op een “praat-er-over-kaartje van een familielid van een bewoner, 2016.  

 

“Ontzettend bedankt voor een supermiddag gisteren! De deelnemers (werkzoekenden) waren erg onder de indruk van de ruimte! En 
nogmaals dank voor de fantastische  catering en super service! Mail van een zaalhuurder aan de afd. Horeca, 2016 

 

Klachtopvolging 

De gemiddelde afhandelingsduur van de klachten bedroeg iets meer dan zes dagen en varieerde van één of enkele dagen tot ca. twee weken.  
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Meldingen incidenten cliënten (MIC) 

 

De meldingsbereidheid in de organisatie is goed. In 2016 werden in totaal 692 incidenten (585) of gevaarlijke situaties (107) gemeld. Hieronder 

waren geen calamiteiten. Het aantal meldingen neemt sinds 2014 af. In dat jaar werd een zgn. Zorgberaad opgericht. Medewerkers van de 

zorg, de manager zorg, specialist ouderengeneeskunde, kwaliteitsmanager en bestuurssecretaris bespreken in dit beraad periodiek o.a. de 

trends in de MIC-meldingen11 en welke maatregelen mogelijk zijn om het aantal incidenten structureel terug te dringen. Zo is in 2016 ingezet 

op actualisatie van het medicatieprotocol in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde en apotheek. Ook is een medicatieveiligheid-

audit ontwikkeld die door medewerkers zelf uitgevoerd wordt. Daarnaast is een instructie gemaakt om afleiding van medewerkers tijdens het 

delen van de medicatie te voorkomen12.   

 

 
 

Naast het zorgberaad zijn de MIC-meldingen sinds 2016 ook onderwerp van bespreking in de teamoverleggen. Doel om het bewustzijn bij me-

dewerkers van mogelijkheden om risico’s te beperken te vergroten en hen zelf met oplossingen te laten komen hiertoe.  

                                                
11

 zie elders in dit verslag voor de bredere functie van dit beraad 
12 Omdat het aantal medicijnincidenten niet substantieel afnam na de genomen maatregelen, wordt inmiddels een diepgaander analyse gedaan (PRISMA-

analyse) waarbij getracht wordt te achterhalen wat de exacte oorzaak is van zich herhalende incidenten, zodat de juiste actie op het juiste terrein genomen 

kan worden.  
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5.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

UvoorU 

Van een traditionele zorginstelling werd het Bartholomeus Gasthuis na de verbouwing vanaf 2012 een maat-

schappelijk ondernemer met een diversiteit aan producten: naast zorginstelling werd het gasthuis onder meer 

horecaondernemer, wellness-exploitant, zalenverhuurder en zorghotel-exploitant. Als basis van die diensten is 

het UvoorU® concept ontwikkeld. Dit in lijn met de eeuwenlange traditie van het Bartholomeus Gasthuis. 

UvoorU® betekent dat de één bijdraagt aan het welzijn van de ander. ‘Bijdragen’ kan op veel manieren; 

met hulp, steun, tijd, kennis of geld, door de waardering te uiten met een compliment, fooi of positieve 

recensie of door deel te nemen. Het laatste door marktconforme producten af te nemen waarvan de op-

brengst terugvloeit naar UvoorU®-producten. Omdat UvoorU®-producten tegen kostprijs/ gratis worden 

verstrekt kunnen mensen met geen of minder geld ook deelnemen zodat niemand wordt uitgesloten. Het 

concept geeft inhoud aan modern nabuurschap en is zo min mogelijk afhankelijk van ‘grillige’ subsidiege-

vers. 

UvoorU; 
Door te geven, kunnen anderen meer 
doen. Door te doen, geef je anderen 

meer dan je denkt. 

 

Met dit verdienmodel krijgen de begrippen nabuurschap en civil society een eigentijdse invulling. Wij zijn 

er van overtuigd dat dit verdienmodel in een aantal situaties beter past bij de individualiserende samen-

leving dan de participatiesamenleving die de politiek voorstaat, waarbij er (naar onze mening te) klakke-

loos van uit wordt gegaan dat mensen voor elkaar zorgen. Het is een levend voorbeeld van participatie 

zonder dat wordt aangedrongen op verplichtingen. Het Bartholomeus Gasthuis stelt zich op als facilite-

rende partij, die zich niet tot doel stelt om ‘veel zorg’ aan te bieden, maar wel ‘passende zorg’, deels met 

betrokkenheid van de ouderen zelf. Daardoor kan overheidsgeld worden bespaard, terwijl ook de minder 

zelfredzamen en –draagkrachtigen zijn opgenomen binnen de WWZ keten.  

 

 

Vrienden van Bartholomeus

Gouden Vrienden

8,31

3

Zilveren Vrienden 3

8,17

5,5

Vrienden

Preffered supplier van

Giften, donateurs, nalatenschap

2008 25.000€       nalatenschap mw van Arkel

2013 19.650€       

2014 88.235€       nalatenschap mw Dijkman

2015 21.055€       

2016 18.319€       

Fondsenwerving

2008 270.000€     

2009 126.500€     

2010 574.679€     

2011 10.000€       

2012 3.000€         

2013 169.474€     

2014 2.405€         

2015 100.280€     

2016 63.319€       

2017 13.316€       

2018 13.316€       

2019 13.316€       

2020 13.316€       

1.372.921€   
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Het businessmodel in de praktijk 

In aanvulling op al eerder genoemde acties en resultaten nog enkele voorbeelden hoe sociaal ondernemen werkelijkheid is geworden:  

 in 2016 is 21,1% van de beschikbare zaalverhuur (zes zalen) ingezet voor (gratis) welzijnsactiviteiten en 33,6% voor doelgroepen (ge-

reduceerde prijs). De commerciële zaalverhuur bedroeg 37,6%. De totale omzet van zaalverhuur en banqueting betrof € 248.382. 

 Het aantal afgenomen UvoorU®-producten (tegen kostprijs) in brasserie Zunte steeg van 16.303 in 2015 naar 18.934 in 2016. Het per-

centage UvoorU®omzet ten opzichte van de totale omzet van de brasserie bleef ongeveer gelijk vanwege groei van de totaalomzet van 

de brasserie.  

 

Onze Vrienden (Gouden, Zilveren, Vrienden)13 droegen € 18.500,- bij om niet-commerciële activiteiten mogelijk te maken en diensten en servi-

ces tegen gereduceerd tarief of gratis aan te bieden.  

 

Naast bedrijven droegen ook particulieren bij ten behoeve van mensen met een minder gevulde portemonnee. Zo kwam er €18.319,- binnen 

aan giften en donaties.  

 

In 2016 werd tenslotte € 63.319,- subsidie verkregen voor het ontwerpen van ‘Het Nieuwe Gasthuis’, de doorontwikkeling van zorgrobot Zora 

en een Brim-subsidie voor onderhoud van het monumentale pand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 De (Gouden) Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis geven hun eigen, bijzondere invulling aan het concept Utrechters voor Utrechters. Het betreft Utrechtse bedrijven en 

particulieren die van mening zijn dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de stad en haar bewoners en daarom willen bijdragen aan de 
ontwikkeling van wat zij als een bijzonder zorgconcept beschouwen. Middels een jaarlijkse financiële bijdrage steunen zij het Gasthuis in zijn ambitie om senioren in de binnen-
stad van Utrecht ‘Zorgeloos Verzorgd’ ouder te laten worden en het cultureel erfgoed in stand te houden. 
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Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers nam in 2016 verder toe van 129 naar 134 personen. 26 Vrijwilligers stroomden uit, 31 nieuwe vrijwilligers startten.  

 

 
 

 
 

De redenen voor uitstroom waren divers, onder andere: te druk met studie, werk of mantelzorg, verhuizing naar ander delen van het land, ziekte of 

afnemende gezondheid/ouderdom, overlijden, werk gevonden, vaste maatje overleden, wil wel eens iets anders. Instromers noemen als belangrijkste 

reden om vrijwilligerswerk te willen doen in het Bartholomeus Gasthuis de wens om maatschappelijk van betekenis te zijn/ iets te doen voor ouderen. 
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Velen komen uit de omringende wijk en kennen, al dan niet uit eigen ervaring of via kennissen het Bartholomeus Gasthuis en/of hebben het gasthuis 

gevonden via onze (als zeer informatief en uitnodigend ervaren) websites.     

Uit de in 2016 gehouden enquête onder vrijwilligers kwam een positief beeld naar voren: vrijwilligers waardeerden hun vrijwilligerswerk in het Bartho-

lomeus Gasthuis gemiddeld een 8,2 (in de vorige enquête van 2012 was dit een 7,9) en alle geënquêteerden gaven desgevraagd aan het doen van 

vrijwilligerswerk in het gasthuis aan te bevelen aan vrienden en familie.       

  

De vrijwilligers zijn onmisbaar voor de instandhouding van de keten van welzijn-wonen-zorg binnen het Bartholomeus Gasthuis en leveren een ge-

waardeerde bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van leven van bewoners en gasten. 

 

In de belangstelling 

Vanwege het innovatieve karakter van de welzijn-wonen-zorg-keten en het UvoorU concept werd het Bartholomeus Gasthuis in 2016 regelma-

tig bezocht door bedrijven en organisaties die interesse hebben in het concept van het Bartholomeus Gasthuis. Enkele voorbeelden: 

- Het gasthuis ontving in 2016 onder meer vertegenwoordigers van de zorginstellingen Amstelring en Florence; een delegatie van het SCP (in 

het kader van het boek ‘Zorg in 2050 dat door het SCP in voorbereiding is) en (op verzoek van Vilans) een reporter uit Taiwan, die een rap-

portage maakte over de ouderenzorg in Nederland.  

- De horecamanager hield een presentatie over sociaal ondernemen in het kader van de HeldCare Kick off van Social enterprise.  

- Op een minisymposium ‘Gouden jaren’ georganiseerd door Aorta, hield de bestuurder een praatje over het Bartholomeus Gasthuis en haar 

visie op goed ouder worden. Het betrof een ‘inspiratieavond’ voor professionals en deelnemers aan bewonersinitiatieven op het snijvlak van 

wonen en zorg, met als thema ‘senioren in 2040’.  

- De manager zorg was samen met zorgrobot ZORA te gast op een conferentie van de British Council over de langdurige ouderenzorg in En-

geland en Nederland.  

- De managers Zorg en Huis in de wijk verzorgden een presentatie op het jaarcongres van Waardigheid & Trots op 4 juli ‘Een jaar later, ruim-

te voor verpleeghuizen’.  

- Op 24 oktober vond een enthousiast ontvangen presentatie plaats van het ‘Nieuwe Gasthuis’ op de Dutch Designweek; een samenwer-

kingsproject van Bartholomeus Gasthuis, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta14. 

                                                
14 Tijdens de Dutch Design Week 2016 (22 - 30 oktober 2016) presenteerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de tentoonstelling Who Cares. De tentoonstelling toont 

de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg. De complexiteit van deze opgaven en de kwetsbaarheid van mensen met een 

zorgbehoefte vergt de ultieme inspanning van ontwerpers: intensive care. Tijdens de eerste bijeenkomst ‘Who Cares’ op maandag 24 oktober presenteerde het fonds ‘Het 

http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/verslag_bijeenkomst_who_cares/
http://content.stimuleringsfonds.nl/files/pub/i_135/STIMBartholomeusgasthuisweb.pdf/
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Op 30 mei woonde de bestuurder samen met de manager Huis in de Wijk in Paleis het Noordeinde de uitreiking van de Kroonappels van Oranje 

door het Koningspaar en Prinses Beatrix bij. De reden voor deze invitatie was dat het gasthuis in 2015 een van de “projecten van de week” van 

het Oranjefonds was geweest.   

 

 

Het Bartholomeus Gasthuis haalde in 2016 regelmatig het nieuws. Onder andere verscheen vier keer een artikel over het gasthuis in de 
Utrechtse Binnenstadskrant, zette Rabobank Utrecht het Bartholomeus Gasthuis in de zon tijdens de week van de ontmoeting en werd er gepu-
bliceerd op de website van het stimuleringsfonds Creatieve Industrie over Het Nieuwe Gasthuis. Bekijk hier het jaarverslag 2016 van het Stimule-

ringsfonds.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
nieuwe Bartholomeus Gasthuis’. Vijf jonge ontwerpers ontwikkelden in samenwerking met medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt en ouderen 

strategieën om de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te vergroten. 

 

http://www.stimuleringsfonds.nl/jaarverslagen/2016
http://content.stimuleringsfonds.nl/files/pub/i_135/STIMBartholomeusgasthuisweb.pdf/
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Enkele evenementen 

- In de Week van de Ontmoeting organiseerde het gasthuis samen met ‘Gouden Vriend’ Rabobank een culinaire actie in het teken van ont-

moetingen tussen jong en oud waarbij studenten met een Rabobankpas gratis konden dineren met onze bewoners en zorghotelgasten en 

vrijwilligers van de Rabobank, waaronder de directie, hand- en spandiensten verleenden in de keuken en bij de bediening. 

   Klik op de foto voor de link naar het filmpje (controltoets ingedrukt houden). 

 

- De Open Monumentendag op 12 september trok 625 bezoekers, waarbij zoals gebruikelijk vooral de Regentenzaal veel bekijks trok. 

- Op 1 oktober vond in samenwerking met ouderenbond Cosbo een uitgebreide Informatiemarkt plaats in het Bartholomeus Gasthuis. In het 

hele huis waren stands en vonden workshops plaats door diverse instellingen op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen.    

 

Werken aan duurzaamheid 

Eind november 2016 tekende het Bartholomeus Gasthuis samen met acht andere zorginstellingen een samenwerkingsovereenkomst over ver-

duurzaming van de zorg met het Milieuplatform Zorg en de gemeente Utrecht. De aanwezigen tekenden tevens de ‘Green deal: Op weg naar 

groene zorg’. Doel is bij te dragen aan een klimaatneutrale stad. 

 

https://youtu.be/N3_nZ2wlT5E
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In het verlengde hiervan vulde het gasthuis een nulmeting in van de Milieubarometer Zorg. Het gasthuis verplichtte zich er tevens toe om voor 

1 maart 2017 een implementatieplan aan te leveren bij de gemeente. Binnen twee jaar na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

dient minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behaald te zijn.  

 

Concreet werden in het verslagjaar onder meer al de volgende maatregelen op het vlak van duurzaamheid genomen: 

- Er werd opdracht gegeven voor de installatie van nieuwe CV-verdelers met bijbehorende regelkasten. Deze zorgen voor aanvoer van hoge 

temperaturen in de winter en juist lage temperaturen in de zomer. Hiermee is een grote energiebesparing in gang gezet.  

- Overal waar nieuwe verlichting wordt aangeschaft wordt gekozen voor LED-verlichting. 

 

5.7 Verder verbeteren en risicobeheersing 
 

Act 

Als de uitkomsten in het dashboard aangeven dat van de koers wordt afgeweken wordt de benodigde actie opgenomen in het dashboard. 

Daarvoor zijn zogenoemde ‘beraad’-pagina’s ontwikkeld. Op de pagina’s ‘zorgberaad’, ‘facilitair beraad’, ‘horecaberaad’ en ‘welzijnsberaad’ 

wordt per verbeteractie de mate van risico aangegeven en de actie wordt ingedeeld in een risico gebied zoals bijvoorbeeld medicatieveiligheid 

of hygiëne. Een overzicht van alle acties en risico’s gaat weer terug naar het dashboard in het blad ‘Basis op Orde’. 
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Deel van het blad ‘Basis op Orde’ – fictief ingevuld zodat te zien is wat er op het blad gebeurt zodra er een (ernstig) risico wordt aangeduid 

 

Als er actie wordt ondernomen en deze is adequaat dan zal dat een positieve invloed hebben op het resultaat. Zo niet, dan wordt nagegaan 

wat hiervan de reden is en start een nieuwe verbetercyclus. Dit is dan weer te zien in het dashboard en zo is de PDCA cirkel gesloten. 

 

Risicobeheersing 

De grootste risico’s in 2016 betroffen: 

- de vraag of het Bartholomeus Gasthuis als kleine zorginstelling zelfstandig kan overleven 

- de kwaliteit van zorg kan waarmaken gelet op de landelijke discussie en de eisen die worden gesteld 

- de externe druk en regelgeving aankan gelet op de kleine staf 

 

De resultaten over de afgelopen jaren geven aan dat we op de goede weg zijn. De focus van het Bartholomeus Gasthuis ligt bij dit alles op de 

lange termijn, waarbij al het mogelijke is/wordt gedaan om die lange termijn ‘aan te kunnen’. Zo is al bij de start van de vorige strategische pe-
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riode (2007) voorgesorteerd op de omslag naar zware zorg/de afbouw van intramurale lichte zorg, het scheiden van wonen en zorg en de ex-

tramuralisering die thans in vergaande vorm plaatsvindt. Voorbeelden daarvan zijn dat het Huis in de Wijk zodanig is opgezet dat geen structu-

rele afhankelijkheid bestaat van onzekere (overheids)subsidie in het kader van de WMO. Ook werken wij samen met andere zorginstellingen op 

vlakken waar dat meerwaarde lijkt te hebben. Verder steken wij veel tijd en aandacht in het onderhouden van een groot netwerk, gevormd 

door organisaties, bedrijven, sponsors, samenwerkingspartners en anderen die het Bartholomeus Gasthuis goed gezind zijn en ondersteunen15. 

 

Wij realiseren ons tegelijkertijd ook, dat wij niet elk risico uit kunnen bannen. Nieuwe politieke keuzes, verdere aanscherping op de tarieven 

van de zware zorg, eisen m.b.t. de wijkverpleging, mogelijk volumebeperkingen en een slechte arbeidsmarkt kunnen tot gevolg hebben dat 

(kwaliteit van) zorg onder druk komt te staan of zelfs niet meer te garanderen is en dat niet langer voldaan kan worden aan de vraag.  

 

Het is van groot belang dat het Bartholomeus Gasthuis een bepaalde productieomvang houdt en voldoende kwalitatief goed opgeleide, gemoti-

veerde medewerkers om ook in de komende jaren de verwachte vraag naar beschermd en verzorgd wonen te kunnen beantwoorden en kwali-

tatief hoogwaardige en verantwoorde zorg te waarborgen. Gezien de kleinschaligheid is daarbij iedere woon/zorgplaats en iedere medewerkers 

van belang, want bij het Bartholomeus Gasthuis gaat het niet om grote getallen.  

 

In 2016 werden onder meer de volgende risico’s gedetecteerd en maatregelen genomen ter beheersing. 

 

Financieel  

- Het Wlz-tarief ligt op 97% van het Nza-tarief, waarbij 3% van deze 97% moet worden ‘verdiend’ door realisatie van een met het zorgkan-

toor afgesproken Ontwikkelplan. Getracht is de ontwikkelafspraken zodanig te kiezen dat deze maximaal aansluiten bij de eigen ontwikkel-

wensen die er toch al waren. Dit neemt niet weg dat het Ontwikkelplan –mede door de strakke planning en verantwoordingseisen – deels 

fungeert als een (te)strak keurslijf, dat extra druk legt op het managementteam en soms noopt tot uit- of afstel van zaken die het gasthuis 

zelf liever voorrang had willen geven.   

- Ook het volume van de Wlz-zorg, dat bij de start van het jaar op 92% wordt gesteld en waarover pas op een laat moment in het jaar meer 

duidelijkheid komt, vormt een financieel risico. Besloten is door te produceren op 100% ondanks het risico van geen vergoeding. Verminde-

ren van productie is voor het kleine gasthuis geen optie i.v.m. continuïteit en het gevaar dat in jaar x+1 plaatsen worden afgenomen, 

waardoor een langzame, maar definitieve leegstand ontstaat.   

                                                
15

 Het feit dat Bartholomeus Gasthuis in 2013 als winnaar werd gekozen van het mooiste sociale initiatief in de categorie Buurt in het kader van de Kroonappels en opnieuw 

Kroonappel van de week werd van het Oranjefonds in 2015, doet concluderen dat deze investering is opgemerkt en gewaardeerd.  
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- De verschillende zorgverzekeraars stellen een groot aantal – en vaak per verzekeraar verschillende - inkoopeisen bij de inkoop van wijkver-

pleging voor onze cliënten. Niet voldoen aan deze eisen heeft negatieve gevolgen voor de financiering van deze zorg. Om de financiering 

van de wijkverpleging door zorgverzekeraars veilig te stellen, zijn alle inkoopeisen in beeld gebracht en waar nodig vertaald in acties voor 

het jaarplan, waarna is gevolgd of deze binnen de verplichte termijn zijn gerealiseerd. 

 

Kwaliteit van zorg: de basis op orde 

- Op het jaarplan 2016 stond de uitbreiding/verdieping van het bestaande dashboard op het vlak van (risico’s van) kwaliteit van zorg. N.a.v. 

de IGZ-plaatsing op 'de lijst van 150' is versneld het traject 'Invoeren zorgdashboard' uitgevoerd. Onderdeel van dit traject was om met 

kleine audits een compleet beeld te krijgen van de proceskwaliteit. Het overzicht 'Basis op orde' van het dashboard ultimo 2016 laat geen 

hoog-risico-scores meer zien. Wel lopen meerdere trajecten met de apotheek en leveranciers en zijn hulpmiddelen aangeschaft of vervan-

gen om ook de details beter de regelen.  

 

Planvorming en uitvoering 

- Met een kleine staf en een groot pakket aan diensten en services (integrale wonen-welzijns-zorgketen) alsmede de zorg voor een cultureel 

historisch erfgoed, stond in 2016 de uitvoering van het jaarplan onder druk. Steeds tussenkomende acties zoals de uitgebreide en versnip-

perde zorginkoop (20 trajecten met elk verschillende eisen, deadlines, wijze van aanlevering van gegevens etc!) en de onterechte plaatsing 

op de IGZ-lijst hebben er toe geleid dat lopende het jaar besloten is tot herprioritering en een aantal acties is doorgeschoven naar 2017.  

NB. Om er voor te zorgen dat er in 2017 voldoende ruimte is om alle doorgeschoven en nieuwe acties te realiseren, is besloten tot een tij-

delijke aanpassing van de structuur waarbij de manager Huis in de Wijk de aansturing van het gehele kernteam (incl. de zorg) op zich zal 

nemen en de manager zorg wordt vrijgemaakt om een aantal strategische van belang zijnde acties uit te voeren.  

 

Voorwaarden 

- Eind 2016 werd een CAO-akkoord gesloten voor de VVT-sector. Positief is dat medewerkers in de zorg beter betaald gaan worden. Een 

goede ontwikkeling voor de aantrekkelijkheid van het  beroep (en dus ook goed voor het arbeidsmarktperspectief) en ook terecht om dit 

belangrijke en zware werk beter te belonen. De keerzijde betreft het risico van de financiële impact ervan op de organisatie, daar onzeker is 

of de VVT-sector voor deze verhoging gecompenseerd zal worden. Het CAO-akkoord zet daarmee de exploitatie onder druk. Dit geldt overi-

gens niet alleen voor het gasthuis, maar voor de hele sector.  

- De formatie van de zorg is vanaf december weer opgevuld. Dat is verheugend gelet op de krappe arbeidsmarkt. In de komende periode 

wordt bovendien ingezet op het opleiden van extra BBL-leerlingen, teneinde voldoende nieuwe instroom van medewerkers te garanderen.  
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- Het aanvankelijk hoge ziekteverzuim in 2016 is door de intensieve aanpak (zie eerder) einde verslagjaar weer op een aanvaardbaar niveau 

gebracht en zal ook in 2017 op de voet gevolgd worden.  

 

 

6. De toekomst 
 

6.1 Belangrijkste wijzigingen in de bedrijfsvoering 
 

In het verslagjaar kreeg de (vanaf 2015 ingezette) transitie in de zorg verder zijn beslag. Het uiteenvallen van de AWBZ in de Wlz, (deels) de 

Wmo en de Zvw leidde vanaf 2015 tot een intensiever jaarlijks zorginkooptraject, doordat diverse soorten zorg bij diverse partijen (zorgkantoor, 

meerdere zorgverzekeraars en gemeente) moeten worden ingekocht. Deze partijen hanteren ieder andere inkoopformats, tijdschema’s en in-

koopeisen, hetgeen de zorginkoop tot een intensief en langdurig proces maakt. Het verplichte jaarlijkse ontwikkelplan in het kader van de Wlz 

(waarmee 3% van het in totaal 97% toegekende tarief kan worden ‘(terug)verdiend’) vormt een intensief traject, zowel in de aanvangsfase 

(overeenstemming met het zorgkantoor over ontwikkelafspraken) als bij de tussentijdse- en eindverantwoording, waarbij de CR nauw betrok-

ken dient te zijn.  

 

Ook de achterliggende administratie moest op deze veranderingen worden ingericht. De transitie heeft dan ook nog niet geleid tot de –

aangekondigde-  administratieve lastenverlichting. 

 

Het gewijzigde overheidsbeleid om cliënten langer thuis te laten wonen en de opdracht om de lage ZZP’s af te bouwen heeft in 2015 en 2016 

gevolgen gehad voor de productieafspraken met het Zorgkantoor. Dit heeft een beperkte invloed op de strategische keuzes. Op operationeel 

niveau betekende dit afbouw van de verblijfsfunctie, die wordt opgevangen met servicewoningen in combinatie met zorg gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) of een Volledig Pakket Thuis (VPT, gefinancierd vanuit de Wlz). 

Zoals uitgebreid toegelicht is in 2016 het dashboard, dat informatie geeft voor CvR, bestuur, MT en teams op basis waarvan zij kunnen sturen, 

verder aangescherpt. De PDCA-cirkel is nog meer centraal komen te staan en naast risico’s m.b.t. de kwaliteit van zorg zijn ook verbeteracties 

en de monitoring daarvan structureel ingebed in het dashboard.   
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Net als in de voorgaande twee jaren kreeg in het verslagjaar het LEAN maken van de werkprocessen (zowel de procedures en protocollen als 

de praktische inrichting van kasten, karren etc. op de werkvloer) veel aandacht. Dit is een langlopend proces dat veel oplevert, maar ook de 

nodige tijd kost en daarom in 2017 vervolgd zal worden.   

 

Eind 2016 werd het Informatiebeveiligingsbeleid Bartholomeus Gasthuis vastgesteld, inclusief een toedeling van de taken op dit vlak. Ook werd 

de notitie m.b.t. de plichten en verantwoordelijkheden in het kader van de Wet Meldplicht datalekken ingevoerd. 

 

In 2016 zijn in de kantoren nieuwe beeldschermen geïnstalleerd. Voor het overige zijn er op ICT-gebied geen grote bijzonderheden te melden.  

 

Na het faillissement van onderhoudsbedrijf Imtech in 2015 heeft Unica het contract van Imtech overgekocht.  Het Bartholomeus Gasthuis heeft 

er toch voor gekozen een marktverkenning te doen, daaruit is een contract met Homij voortgekomen.   

Jaarlijks voert de Monumentenwacht een inspectie uit van het monumentale deel van het pand, het hoekpand en enkele aan de tuin van het 

gasthuis grenzende servicewoningen. De (nieuwbouw)vleugels van het gebouw worden intern geïnspecteerd met hulp van een bouwadviseur. 

Acties die voortvloeien uit genoemde inspecties worden opgenomen in het Lange Termijn Onderhoudsplan (LOTP) en uitgevoerd. Controle volgt 

bij de volgende inspectieronde.     

In 2016 is vooral actie ondernomen met betrekking tot de regelkasten en verwamingsinstallatie.   

 

6.2 Toekomst 
  

Met het vorige programma Zorgeloos Verzorgd 2007-2012 en de verbouwing van 2009 – 2011 was al voorgesorteerd op de huidige transitie in 

de zorg, waarbij zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelfredzaam blijven voorop staan en langdurige (intramurale) zorg beschikbaar is voor 

de meest kwetsbaren. Het afgelopen jaar is vooral geïnvesteerd om de basis onder alle nieuw ingevoerde diensten (waaronder de verpleeg-

huiszorg in de groepswoningen) te versterken. Veel aandacht ging uit naar het Lean maken van processen, sturen op procesuitkomsten, risico’s 

pro actief inschatten door de invoering van het dashboard en de verdere uitbouw van de horecafunctie. 

 

Van een nazorg- naar een  voorzorgsysteem 

Naast excellente zorgverlening ligt specifiek de focus op het komen tot een ‘voorzorgsysteem’ in plaats van een ‘nazorgsysteem’. Het aantal ou-

deren groeit, zowel absoluut als qua aandeel van de bevolking; dit legt een steeds groter beslag op financiële middelen, op te brengen door 

een verhoudingsgewijs steeds kleinere groep niet-ouderen. Welzijns- en (lichte) zorgfuncties in het publieke domein zullen verder afgebouwd 

worden. Tegelijkertijd verschuift de maatschappelijke focus van ziekte en hulp als het niet langer gaat, naar het zo lang mogelijk gezond hou-
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den van mensen en preventie in de breedst mogelijke zin van het woord. De gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat bete-

kent dat het primair een voorzorgsysteem moet zijn en niet hoofdzakelijk, zoals nu, een nazorgsysteem’, zei Wijffels al ettelijke jaren geleden.  

Het gaat bij een voorzorgsysteem om het voorkomen en uitstellen van ziekte en sterfte, preventie van beperkingen in het functioneren, het 

voorkómen van eenzaamheid, verlies van zelfredzaamheid en het terugdringen van zorgafhankelijkheid.  

 

Verdere innovatie van de keten en UvoorU®  

Wat er gebeurt als de professional zich verder terugtrekt en er toch minder potentieel aan nabuur blijkt dan was voorzien of gehoopt moet de 

komende jaren blijken. Te meer als nieuwe bedrijven, die inspelen op deze opkomende markt, meer op eigen gewin dan op maatschappelijke 

winst gericht zijn. Een riskante periode omdat de individuele en maatschappelijke schade wanneer mensen ‘tussen wal en schip vallen’ aanzien-

lijk kan zijn.  

Daarom maakt het Bartholomeus Gasthuis zich op om het eerder opgebouwde voorzorgsysteem te verbreden en te verdiepen door nog integra-

ler, laagdrempeliger en toegankelijker (meer) welzijnszorgproducten te leveren. Zelfredzaamheid, duurzaamheid, preventie, ontmoeting en an-

ticiperen op ouder worden, zijn de sleutelwoorden. Mensen moeten er iets van hun gading kunnen vinden; of zij nu helpen, kopen, halen of 

brengen of een combinatie daarvan. Of zij arm zijn of rijk, ziek of gezond, mobiel of niet, in goede geestelijke gezondheid of (beginnend) de-

menterend, hoog of laag opgeleid, ouder wordend of stokoud.  

 

Over vijf jaar 

Het eerder vermelde proces om samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie te komen tot doorontwikkeling van de welzijn-wonen-

zorg keten wordt in de komende jaren vervolgd. Gezamenlijk wordt het Nieuwe Gasthuis vorm gegeven door nieuwe, duurzame producten te 

ontwikkelen binnen een businessmodel dat zichzelf verdergaand kan bekostigen én niemand uitsluit. Over vijf jaar is het Bartholomeus Gasthuis 

een netwerkbedrijf dat zich uitstrekt tot in de smalste straatjes van de stad om ouderen en hulpbehoevenden te helpen zo lang mogelijk een 

zelfstandig, waardig en gezond bestaan te hebben en als dat niet meer kan hen ‘opneemt’ in zijn huis. 

 

Vooruitblik naar 2017 

Voor het komend jaar staan, naast de verdere ontwikkeling van de plannen om te komen tot een vernieuwde welzijn-wonen-zorgketen (het 

Nieuwe Gasthuis) en verdere procesefficiency en verbetering de viering van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis op het programma met nog immer 

dezelfde doelstelling: 

“…Onsen lieve heer Gode, den goeden sente Bertelmeus ende den heer van Abcoude vorseyt, den arbeit ende den sorghe op ons te nemen, ellendig-

he sieke menschen in dien gasthuse houden ligghende ende hem haer nootdortfe te doen, ende den pot staende te houden en alle Sonnendaghe om 

te dragem mit alsovele als die renten vorseyt ende alle ander goet, dat daer goede lude toe doen ende gheven sullen, strecken moghen”.  
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