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Voorwoord 2020
Corona heeft veel invloed gehad op ons allemaal in 2020, zowel privé als in ons
werk. Het virus ging niet onopgemerkt aan Vecht & IJssel voorbij, met uitbraken in
Zuylenstede en Ewoud in het voorjaar, een 2e uitbraak in Zuylenstede eind 2020 en
in februari 2021 nog een uitbraak in Ewoud.
Desondanks hebben we het jaar 2020 goed afgesloten. Het financiële herstel is
voortgezet en Vecht en IJssel is in toenemende mate in control op meerdere
terreinen. Er is voortgang gemaakt in de renovatie van Zuylenstede (start voorjaar
2021) en de nieuwbouw plannen voor Ewoud.
De kanteling naar integraal management is voortgezet en de eerste veranderingen
in cultuur zijn zichtbaar: meer eigenaarschap, professionalisering en meer
marktgerichtheid. De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening is op het
vereiste niveau.
Strategie en ambitie
In het 2e halfjaar zijn de eerste stappen gezet naar uitvoering van de Strategische
Verbeelding 2020-2024. Speerpunten van de nieuwe koers zijn: zwaardere
specialistische zorg, ontwikkeling van woon- en zorgconcepten in de wijken rondom
onze locaties (wijkverpleging en verpleeghuiszorg thuis), technologie & digitalisering en de ambitie om een innovatieve en sterke werkgever te zijn. Vanwege
corona werd de communicatie over deze koers naar medewerkers uitgesteld.
Inmiddels hebben zij en andere stakeholders kennis kunnen nemen van onze
plannen middels een digitale uitwerking van de Strategische Verbeelding.
Eind 2020 is de herinrichting van het Centraal Bureau doorgevoerd. De nieuwe
structuur sluit meer aan op de competenties die in de Strategische Verbeelding
worden gevraagd, vooral in de ondersteuning van het Integraal Management.
In 2021 vervolgen we vol vertrouwen de ingezette koers.
Daniëlle Santen en Paul van Wingaarden
Bestuurders Vecht en IJssel
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1. Kwaliteit en veiligheid
In navolging van de IGJ-bezoeken in 2019 hebben we in 2020 het kwaliteitverbetertraject voortgezet.
Eind 2019 stonden voor de IGJ `alle seinen op groen`. Samen met de coaches van
Waardigheid & Trots hebben we verder gewerkt om de kwaliteit en veiligheid te
verbeteren.
Vanuit externe audits is gestuurd op persoonsgerichte zorg, het verhogen van de
deskundigheid van medewerkers en de aansturing hierop door de locatiemanagers
en de teamleiders.
Eind 2020 is de samenwerking met Waardigheid & Trots afgerond en is een
eindrapportage opgesteld met verdere aanbevelingen voor doorontwikkeling van de
Kwaliteit en Veiligheid op de locaties.
Resultaten
De inspanningen in 2020 hebben er onder andere toe geleid dat:
- het zorgleefplan nu structureel is bijgewerkt met het levensverhaal van de cliënt;
- vanuit dat levensverhaal ook doelen en acties worden genoteerd;
- het elektronisch toedien-registratiesysteem Boomerweb werkt, waardoor er
minder medicatiefouten worden gemaakt;
- er meer huiskamermedewerkers zijn aangetrokken, waardoor we een betere
invulling kunnen geven aan persoonsgerichte zorg en een zinvolle dagbesteding;
- de Wet zorg en dwang (Wzd) in ingevoerd en wordt toegepast volgens de
stappenplannen;
- er in oktober een actiemaand Onvrijwillige zorg is gehouden om de Wzd bij alle
medewerkers bekendheid te geven;
- vanuit de impactanalyse voor de Wzd bouwtechnische aandachtspunten naar
voren zijn gekomen die we gaan oplossen.
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2. Kwaliteitscommissie, vakgroepen en MIC
Kwaliteitscommissie
Deze commissie bestond in 2020 uit een voorzitter, een coördinerend specialist
ouderengeneeskunde, de manager HRM, een teamleider zorg, een staffunctionaris
kwaliteit en een locatiemanager. Onderwerpen die opgepakt zijn, zijn: vakgroepen
structuur, rapportages kwaliteit en veiligheid, auditorganisatie en personele
deskundigheid.
Eind 2020 is de kwaliteitscommissie geëvalueerd. Besloten is dat vanaf 2021 een
thematische vergadercyclus wordt ingezet, waarbij de verbinding wordt gezocht
met de vakgroepen en projecten.
Vakgroepen
In de vakgroepen is gewerkt aan het oplossen van locatie-overstijgende onderwerpen die de ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid in de weg kunnen staan. We
spelen daarmee ook in op de toenemende zorgzwaarte en –complexiteit. In 2020
waren de volgende vakgroepen actief: medicatieveiligheid, hygiëne- en infectiepreventie (HIP) en Wet zorg en dwang (Wzd). Er is gestart met de projectgroep
ACP/Palliatieve zorg, die in de loop van 2021 zal uitgroeien tot de Vakgroep
ACP/Palliatieve zorg.
MIC-commissies
Elke locatie heeft een MIC-commissie (Melding Incident Cliënten). De locatiemanager is voorzitter en verdere deelnemers zijn de teamleiders Zorg en de
kwaliteitsverpleegkundige(n). Zo nodig wordt er ondersteund door een Adviseur
Beleid en Kwaliteit. De commissie beoordeelt meldingen, bereidt analyses voor,
voert verbeteracties uit, geeft advies en rapporteert over de voortgang. Per
kwartaal wordt aan de Raad van Bestuur gerapporteerd.
In 2020 is gestart met het meld-, analyse- en verbetersysteem Triasweb, dat
locatiemanagers, teamleiders en kwaliteitsverpleegkundigen in staat stelt zelf
analyses uit te voeren en hierop te anticiperen.
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3. Vecht en IJssel als werkgever
In 2020 is veel aandacht gegaan naar het ondersteunen van alle medewerkers in
de moeilijke corona-periode. In praktische zin middels het zorgen voor voldoende
beschermende middelen en het aanbieden van goede procedures, maar vooral ook
in het geven van waardering en het luisteren naar de heftige ervaringen van
medewerkers op het werk en soms ook thuis.
Vanwege corona is een aantal geplande HRM-programma’s beperkt of deels
uitgevoerd in 2020 en doorgeschoven naar 2021, waaronder de RI&E (de Risico
Inventarisatie en Evaluatie).
Verantwoorde personeelssamenstelling
Op verschillende locaties zijn stappen gemaakt naar teamsamenstelling en roosters
die beter aansluiten bij het bieden van persoonsgerichte zorg en een cliëntendoelgroep met steeds zwaardere zorgvragen. Enkele grotere teams zijn gesplitst. Er
is gekeken naar een zo efficiënt mogelijke inzet van deskundigheid, mede in relatie
tot de krapte op de arbeidsmarkt.
Onboarden nieuwe medewerkers/ binden en boeien
Het verloopcijfer is gemiddeld 20-25%, wat vergelijkbaar is met de sector.
Opvallend is het hoge verloop onder medewerkers met een dienstverband korter
dan 1 jaar. De eerste 100 dagen van een nieuwe medewerkers zijn essentieel voor
de betrokkenheid en bepalen of hij/zij werkzaam blijft bij de organisatie. Daarom
wordt extra geïnvesteerd in onboarding, met meer aandacht voor introductie en
kennismaken op de locatie.
In 2021 wordt dit introductieprogramma verder aangepast en tevens is het
onderdeel van het management development programma dat in 2021 wordt
gestart.
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4. Leren en ontwikkelen
Leren en ontwikkelen, opleidingen en stages
We blijven veel leerlingen en medewerkers opleiden. Circa 20% van de zorgmedewerkers volgde in 2020 een zorgopleiding niveau 2, 3, 4, of 6. Daarnaast
bieden we stageplaatsen aan studenten van mbo’s en hbo’s. Totaal 18 mbo- en 2
hbo-studenten volgden een zorgstage bij ons in 2020.
Op elke locatie is een praktijkbegeleider actief, die de begeleiding verzorgt.
Er zijn overheidssubsidies aangevraagd en toegekend (Stagefonds, Praktijkleren en
SectorplanPlus). Daarnaast zijn veel verplichte en niet- verplichte scholingen
georganiseerd, waaronder de scholing Wet zorg en dwang en Persoonsgerichte
zorg. In alle locaties zijn over deze onderwerpen ook klinische lessen gegeven.
Veilig en Gezond Werken / Arbo / BHV
Het hoge verzuim blijft aandacht vragen. In 2020 is de corona-pandemie van grote
invloed geweest op het verzuimcijfer. Het totale verzuim lag 1,6% hoger dan in
2019 en kwam in 2020 uit op 9,33%.
Veel aandacht is besteed aan verzuimbegeleiding, om medewerkers succesvol te
re-integreren. HRM-advies is aanjager van deze aanpak en stimuleert medewerkers
en leidinggevenden hierin regie te nemen.
Ontwikkelgesprekken
Om invulling te (blijven) geven aan persoonsgerichte, professionele zorg voor
(kwetsbare) ouderen is ontwikkeling, bijsturen van prestaties en ontplooiing van
medewerkers belangrijk. Om hierover het gesprek aan te gaan, voert elke
leidinggevende elk jaar, minimaal 1 x per jaar, een ontwikkelgesprek met iedere
medewerker.
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5. Medezeggenschap
De Cliëntenraden en de Ondernemingsraad (OR) zijn waardevolle gesprekspartners.
Met de OR en de Centrale Cliëntenraad (CCR) is afstemming geweest over de
verkoop, eigendomsoverdracht met terughuur en renovatie van Zuylenstede en
over de inrichting van een eigen corona-unit in Zuylenstede.
Ondernemingsraad
Naast de 6 reguliere vergaderingen is met de OR extra overleg gevoerd over de
adviesaanvraag Herinrichting Centraal Bureau.
Cliëntenraden
De CCR heeft o.a. advies gegeven over gegevensbescherming, Strategische
Verbeelding 2020-2024, afbouw ZZP-4, benoeming locatiemanagers Transwijk en
Lieven de Key, Triasweb en klachtenregeling KVVU.
De lokale cliëntenraden hebben de lokale vraagstukken besproken met de
locatiemanagers.
Bewonersvereniging Ewoud
Met de Bewonersvereniging is onder andere besproken het sluiten van het
hoofdgebouw vanwege corona. Naast de nieuwbouwplannen voor Ewoud kwamen
facilitaire zaken aan de orde, zoals brandveiligheid. Door corona was een feestelijke
ingebruikname van de nieuw lift in Ewoud Staete helaas niet mogelijk.
Bewonerscommissie Zuylenstede
Veel is gesproken over de renovatie van Zuylenstede. Verder stond de coronauitbraak op de agenda en de beperkende maatregelen die daaruit voort kwamen.
Cliënttevredenheidsonderzoek
Er is een cliënttevredenheidonderzoeken uitgevoerd onder cliënten wijkverpleging
(PREM-onderzoek) en intramurale zorg. De resultaten zijn besproken met de lokale
cliëntenraden en geven aanleiding tot het inzetten van enkele verbeterpunten.
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6. Corona
In maart 2020 werden we geconfronteerd met de corona-pandemie. Dat leidde tot
aanpassingen die we eerder niet voor mogelijk hadden gehouden: Nederland ging
in lock-down en we moesten onze locaties sluiten voor alle bezoek en voor bijna al
onze vrijwilligers.
Er werd een crisisteam ingesteld die alle ontwikkelingen volgde en deze voor Vecht
en IJssel vertaalde naar acties en maatregelen.
Ondanks alle maatregelen en beschermingsmiddelen zagen we besmettingen in de
locaties en in Zuylenstede zelfs een forse uitbraak. Aan onze zorg toevertrouwde
cliënten werden ziek en overleden soms ook. De zorg stond onder druk, mede
omdat ook medewerkers ziek waren.
Voor de verzorging van cliënten met corona werd een corona-unit ingericht in de
kerkzaal van Zuylenstede, zodat daar veilig en professioneel de speciale zorg kon
worden geboden. Collega’s van alle locaties meldden zich aan voor de zorg in deze
unit en werkten hier samen in bijzondere, en vaak ook zware omstandigheden.

We hebben in 2020 gezien en gevoeld hoe betrokken en liefdevol onze
medewerkers door gingen, ondanks de moeilijke omstandigheden. We zagen ook
vindingrijkheid. Er werden hoogwerkers en bezoekcontainers ingezet als alternatief
voor echt bezoek en met raamtheater, gangbingo, een high tea in het appartement
en optredens in de tuin werd voor afleiding en een glimlach gezorgd.
We zijn verrast door de enorme betrokkenheid en warmte van onze mantelzorgers,
vrijwilligers, buren en ondernemers. Met bloemen, cadeautjes, lekkernijen, kaartjes
en andere attenties werd aan ons gedacht en met ons meegeleefd.
Dat heeft ons allemaal veel goed gedaan!
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7. Bestuur en toezicht
Waarden en normen
Vecht en IJssel richt zich op de volgende drie pijlers voor persoonsgerichte zorg:
1. Het mens-zijn, met mogelijkheden en behoeften, staat centraal.
2. We benaderen mensen als individu, met een eigen achtergrond en leefstijlen en
richten onze aandacht op wat hij/zij belangrijk vindt.
3. Als (zorg)professional vervullen we ook een rol als coach en ondersteuner.
We willen dit verwezenlijken door het bieden van vertrouwde, professionele en
levensloopbestendige zorg, waarbij we meebewegen met de veranderende
zorgvraag, in prettige en levendige locaties, met aandacht en ruimte voor eigen
keuzes en geloofs- en levensovertuiging.

20 jaar

De missie en visie van Vecht en IJssel geven richting aan het handelen. De
kernwaarden geven aan hoe Vecht en IJssel dit dagelijks in de praktijk brengt.
Die kernwaarden zijn: vakmanschap, verbindend en vernieuwend.
Besturing en het toezicht zijn ingericht volgens de principes van de
Governancecode. In de regelementen van de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur is onder andere vastgelegd hoe wordt omgegaan met tegenstrijdige
belangen.
De Raad van Bestuur vindt het belangrijk dat binnen de organisatie mensen elkaar
aanspreken.
Vecht en IJssel heeft een klokkenluidersregeling, die beschikbaar is via intranet.
Daar is in 2020 geen gebruik van gemaakt.
In 2020 hebben ook geen medewerkers gebruik gemaakt van de inzet van de
vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag.
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Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur (RvB) bestond in 2020 uit drs. D.B. (Daniëlle) van Veen en
P.A. (Paul) van Wingaarden RA RC.
De RvB heeft in 2020 met de Raad van Toezicht (RvT) besproken over de
ontwikkelingen op het gebied van corona, het strategisch beleid, de (financiële)
resultaten en prestaties, de herinrichting van het Centraal Bureau, vastgoed
initiatieven, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, de implementatie van de Wet
zorg en dwang, kwaliteit van medewerkers, ziekteverzuim, verloop van medewerkers, voortgang integraal management, conflicten en gerechtelijke/ arbitrale
procedures en publiciteitskwesties.
Raad van Toezicht
De RvT bestond in 2020 uit:
Voorzitter H.T.G. (Henk) Woertman, M.P. (Michiel) Mes, R. (Ruben) Baumgarten,
B. (Brenda) Frederiks; N.W.C. (Nicole) Michon-Van Tuel.
Nieuwe strategie
De RvT heeft met de RvB en KPMG 2 extra bijeenkomsten gehouden over de
ontwikkeling van de nieuwe strategie voor Vecht en IJssel en heeft goedkeuring
gegeven aan de nieuwe koers, de Strategische Verbeelding 2020-2024.
Op 28 juli werd op feestelijke wijze de overeenkomst met Estea getekend voor
renovatie, overdracht en gedeeltelijke terughuur van de locatie Zuylenstede.
In 2020 is ook besloten om het tweehoofdig bestuursmodel voort te zetten tot 1
januari 2022.
De RvT wil belangrijke thema’s meer uitdiepen met de RvB. Ze wil meer inhoud
geven aan strategisch partnerschap en management en medezeggenschap nog
meer betrekken.
De RvT wil verder voldoende aandacht houden voor successen en prestaties.
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8. Vrijwilligers
Bij Vecht en IJssel zijn veel vrijwilligers
actief.
Per 31 december 2020 waren dit er
555: 400 vrouwen en 155 mannen.
Dat is iets minder dan in 2019.
Hun gemiddelde leeftijd was 56,6 jaar.
Vanwege corona konden veel vrijwilligers
niet actief zijn in onze locaties vanaf
februari/maart 2020.
Een aantal bleef actief, onder andere
aan de balies om het deurbeleid en de
coronamaatregelen uit te voeren.
Een deel van de vrijwilligers is in het
voorjaar van 2021 weer begonnen, maar
de meesten wachten nog op betere
tijden.

Vrijwilligers zijn actief op allerlei
gebieden in onze organisatie, maar altijd
ten behoeve van de cliënten die bij ons
wonen.
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9. Vecht en IJssel in getallen
Aantal cliënten en servicewoningen in 2020
Diensten
Intramuraal (WLZ/WMO)
VPT-cliënten
Cliënten wijkverpleging
Cliënten dagbesteding
Verhuur servicewoningen
Zelfstandige zorgwoningen

Per 31-12-2019
338
5
200
26
294
26

Per 31-12-2020
342
6
169
22
281
13

Aantal medewerkers in loondienst in 2020

Medewerkers
Fulltimers
Parttimers
0-uren-contract
Mannen
Vrouwen

Per 31-12-2019
Aantal
FTE
510
314
37
37
470
277
3
0
56
34,2
454
254,87

Per 31-12-2020
Aantal
FTE
514
327
36
36
477
291
1
0
58
24
456
267

Resultaatrekening 2020
Resultatenrekening

31-12-2019
X 1.000

Bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Resultaat

31-12-2020

€

€

34.170
21.270
12.021
879

39.062
24.662
10.937
2.962*

*Inclusief boekwinst verkoop Zuylenstede; 1.011 ex boekwinst
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10. Resultaten en ambities
We zijn er trots op dat, ook tijdens het hoogtepunt van corona, de kwaliteit van
zorg op niveau is gebleven. En dat we in een moeilijk jaar ook zijn toegekomen aan
ontwikkelingen en vernieuwingen, ook al werden niet alle doelen gehaald.
Medewerkers hebben laten zien dat ze zich snel kunnen ontwikkelen en aanpassen,
bijvoorbeeld aan nieuwe hygiëneprocedures en digitalisering van processen.
In 2020 werd het elektronisch toedien-registratiesysteem Boomerweb in gebruik
genomen.
Ambities
Vecht en IJssel wil in 2021 verder professionaliseren en de dienstverlening en de
organisatie toekomstbestendig maken. Dat willen we doen door onder andere:
- Stappen te nemen voor onze Strategische Verbeelding 2020-2024, zoals focus op
zwaardere gespecialiseerde zorg, het clusteren van zorg in Transwijk (Beschermd
Wonen) en Lieven de Key (Gekoesterd Wonen), door ontwikkelen van wijkzorg
en woon- en zorgconcepten in de wijken en de inzet van technologie en
digitalisering om cliënten en medewerkers te ondersteunen.
- Medewerkers een actieve rol te geven bij uitvoer van de strategische koers.
- De herinrichting van het Centraal Bureau verder vorm te geven en medewerkers
goed te begeleiden in nieuwe rollen en functies.
- Medewerkers een leiderschapsprogramma aan te bieden, om hen te faciliteren in
het ontwikkelen of verbeteren van competenties en kennisgebieden.
- De renovatie van Zuylenstede in gang te zetten en de nieuwbouw voor Ewoud
verder voor te bereiden.
- Flexibel en professioneel te blijven inspelen op de gebeurtenissen en
ontwikkelingen die in het jaar na corona nog aanwezig zullen zijn.
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