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De belangrijkste in dit sjabloon verwerkte regelgeving betreft: 
 

• Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (die een nadere duiding geven aan Titel 9 Boek 2 BW), 

waaronder RJ 400 Bestuursverslag 

• Governancecode Zorg 2017 

Hiernaast is het document Format Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2020 (versie 19-11-2019) van het 
Ministerie van VWS geraadpleegd.  
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1. Voorwoord 

De  afgelopen twee jaar stonden in het teken van de wereldwijde coronapandemie. Langzaam 
maar zeker kunnen wij de balans opmaken van de impact van deze crisis voor de maatschappij, 
onze sector en in het bijzonder voor Het Hooge Heem.  
Bij het schrijven van het strategisch beleidsplan, ‘Bestemming 2027’ spreek ik over hoe 
betrekkelijk het maken van plannen is wanneer er in de omgeving factoren zijn waar wij weinig 
invloed op hebben. Ter illustratie: Terwijl ik deze inleiding schrijf, worden we geconfronteerd 
met de nieuwe werkelijkheid dat de Russische inval in Oekraïne de wereld op zijn kop zet.  
 
Terwijl ik terugkijk op het jaar 2021 en de betekenis ervan voor Het Hooge Heem (in dit verslag 
afgekort tot HHH), is mijn conclusie dat wij ondanks -maar ook dank zij dat wat er om ons heen 
gebeurde- een sterke focus hebben gehad op dat waar het om gaat in onze sector: Volop 
aandacht voor het individuele welzijn van de aan ons toevertrouwde kwetsbare ouderen.  
 
In dit jaarverslag neem ik u mee in de reis die wij in 2021 hebben gemaakt. Een reis van 
wennen aan beperkingen en uitgaan van mogelijkheden. In een zomer waar weer meer 
mogelijk was, vierden we het uitgestelde 50-jarige jubileum met o.a. een informatieve 
themaweek voor iedereen en een geslaagd feest voor alle medewerkers. Helaas kregen wij in 
november een forse corona uitbraak onder bewoners en medewerkers. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat wij er nog meer van doordrongen werden hoe belangrijk het is om met elkaar 
goed samen te werken en op elkaar te kunnen bouwen. 
 
De kracht van kleinschaligheid, korte lijnen en een grote verbinding met de community hebben 
gemaakt dat er nu een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan om een uitbreiding te realiseren 
van het bestaande WoonZorgCentrum. Er is een strategisch beleidsplan, ‘Bestemming 2027’ in 
goede afstemming met de organisatie gereedgekomen. Een ambitieuze routekaart van hoe 
HHH in de veranderende wereld -en in het bijzonder onze sector- op haar eigen(wijze) manier 
het verschil wil gaan maken. Met een sterk geloof in de kracht van het individu dat in 
samenhang met de omgeving de community vormt.  
 
Ik ben trots op dat wat wij in 2021 met elkaar hebben bereikt en kijk met vertrouwen naar de 
toekomst. Wij gaan uit van onze eigen kracht, schaalgrootte, vaardigheden en inzet en kunnen 
op die manier samen het geheel meer laten zijn dan de som der delen. 
 
Klaas Lindeboom 
April2022 
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2. Profiel van de organisatie 

2.1. Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon WoonZorgCentrum Het Hooge Heem 

Adres De Gast 4 

Postcode 9861 BM 

Plaats Grootegast 

Telefoonnummer 0594-695800 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41009778 

E-mailadres info@hethoogeheem.nl 

Internetpagina www.hethoogeheem.nl  

 

2.2. Structuur van het concern 

Het Hooge Heem heeft een Stichting structuur en is een standalone woonzorglocatie in de 
gemeente Westerkwartier.  
 

De manier waarop de organisatie is georganiseerd wordt weergegeven in onderstaand organogram: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hethoogeheem.nl/
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Intern Toezicht: Het Hooge Heem hanteert het Raad van Toezichtmodel. Dat wil zeggen dat de 
Raad van Toezicht (RvT) toezicht houdt op het beleid van de directeur-bestuurder, de 
werkgeversrol vervult, advies geeft en als klankbord dient. 
 
Wtzi toelatingen: Het Hooge Heem heeft toelatingen voor de functies: Persoonlijke verzorging | 
Verpleging | Begeleiding | Behandeling | KIB/SGLVG-behandel. 

Medezeggenschapstructuur: 

Het Hooge Heem heeft een Ondernemingsraad bestaande uit 6 leden en wordt ondersteund door 
een ambtelijk ondersteuner voor drie uren in de week. De leden worden 2 uur per week 
vrijgesteld voor werkzaamheden verbonden aan de ondernemingsraad 

Het Hooge Heem heeft een Cliëntenraad, bestaande uit 5 leden. Drie wettelijk vertegenwoordigers 
en twee bewoners. De CR wordt door de organisatie secretarieel ondersteund. 

Er is een Verpleegkundige Advies Raad in oprichting. Minimaal drie en maximaal vijf leden. 

Er is een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden verdeeld over drie commissies: Remuneratie, 
Kwaliteit en Auditcommissie. 

In hoofdstuk drie worden de activiteiten over verslagjaar 2021 nader uiteengezet. 

2.3. Kerngegevens 

2.3.1. Kernactiviteiten 

Het Hooge Heem biedt Verpleging, Verzorging, Behandeling en in beperkte mate Thuiszorg 
(wijkverpleging). De zorg en de ondersteuning worden in verschillende leveringsvormen 
aangeboden. Het betreft prestatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet 
(ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), en particuliere dienstverlening in de 
vorm van gemakservices, linnenverzorging en welzijnsdiensten. Het Hooge Heem wil een 
omgeving faciliteren die zoveel mogelijk aansluit op de leefwijze van de individuele bewoner, 
zodat deze zijn leven op de door hem gewenste wijze kan voortzetten. Zij streeft naar een 
klantgerichte benadering en behandeling. Mogelijkheden, wensen en behoeften van de bewoner 
vormen te allen tijde het uitgangspunt. Het Hooge Heem wil dit met haar betrokken, professionele 
medewerkers in samenwerking doen met de familie, de vrijwilligers en de bewoner. 

2.3.2. Personele samenstelling op 31 december 2021 

• fte woonassistenten niveau 1: 7 

• fte helpenden niveau 2: 9,5 

• fte verzorgenden, verzorgenden-IG en GVP-ers niveau 3: 40 

• fte verpleegkundigen niveau 4: 10,34 

• fte verpleegkundigen niveau 5: 4 

• fte indirect ondersteunend: linnenverzorging, keuken en algemene schoonmaak: 11,5 

• fte staf: 4,1 
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Het ziekteverzuim in 2021 bedroeg 6,01%. Onderverdeeld in kort (0,61%), middel (0,84%) en lang (4,56%). 
 

De personele instroom bestond in 2021 uit 48 mensen, waarvan 12 vakantiekrachten. De 
uitstroom betrof 28 mensen, waarvan 11 vakantiekrachten. 

2.3.3. Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegevens Het Hooge Heem 2021 Aantal per 31-12/ 
bedrag over 2021 

Totaal aantal 
over 2021 

Aantal intramurale bewoners 88 128 

Aantal bewoners dagbesteding wmo 1 17 

Aantal bewoners wijkverpleging+elv 9 16 

Aantal bewoners elv 1 12 

Capaciteit   

Aantal beschikbare plaatsen wlz+elv 82  

Aantal beschikbare aanleunwoningen 16  

Productie   

Intramurale verzorgingsdagen  21.428 

Intramurale verpleegdagen  10.868 

Dagdelen dagbesteding WMO  1.602 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst 181  

Fte 97  

Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar   

Totale bedrijfsopbrengsten 9.491.860  

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare 
kosten 

8.614.511  

Waarvan opbrengsten Zorgverzekeringswet 186.926  

Waarvan opbrengsten WMO 65.278  

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 625.145  

 

2.3.4. Werkgebieden  

Het Hooge Heem is van oorsprong een stichting die haar werkzaamheden verzorgde in de voormalige 

gemeente Grootegast. In 2019 is de gemeente opgegaan in de gemeente Westerkwartier. Het werkgebied 

is gebleven wat voorheen in de gemeente Grootegast was. Voor de WMO bedienen wij voor de dagopvang 

de kavel Grootegast. Voor wat betreft het product thuiszorg als onderdeel van de zorgverzekeringswet 

bieden wij enkel dit product in de nabijgelegen aanleunwoningen.  
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2.4. Samenwerkingsrelaties 

1. De gemeente Westerkwartier wordt actief betrokken bij de voortgang en de ontwikkeling van Het 

Hooge Heem. Op het gebied van de WMO biedt het Hooge Heem, in opdracht van de gemeente, de 

functie dagopvang. Door de pandemie is langere tijd de dagopvang gesloten gebleven. Telefonisch 

en met huisbezoeken is in de eerste en in de tweede lockdown contact onderhouden met de 

deelnemers van de dagopvang. De gemeente heeft gedeeltelijk deze activiteiten gecompenseerd. 

Het product uitbrengmaaltijden als onderdeel van de sociaal maatschappelijke rol en activiteit van 

HHH is door de pandemie gegroeid. Met Sociaal Werk De Schans, de welzijnsorganisatie van de 

gemeente Westerkwartier, is nauwe afstemming en een constructieve samenwerking. 

2. Met het Zorgkantoor Groningen wordt structureel tweemaal per jaar overleg gevoerd. Er worden 

afspraken gemaakt over de productie en de voortgang. De ontwikkelingen van de organisatie(s) 

worden gedeeld. Het betreft zorg volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de zorgverzekeringswet 

(ZVW); zowel wijkverpleging als Eerste Lijns Verblijf zorg (ELV). Door de pandemie zijn alle contacten 

digitaal verlopen.  

3. Met de volgende zorgverzekeringskoepels zijn afspraken gemaakt voor de wijkverpleging en de 

Eerste Lijns Verblijf: 

ASR | Caresq | DSW | Menzis | VGZ | VRZ | Zilveren Kruis 

4. Met huisartsenpraktijken Dekker (Grootegast) en Rademaker (Grijpskerk) wordt nauw 

samengewerkt. Er is uitgebreid afstemming over hoe de zorg wordt vormgegeven.  

5. Met de  ‘Apotheek Grootegast’ worden alle bewoners, zowel met als zonder behandeling, voorzien 

van medicatie en verpleegartikelen. 

6. HHH maakt deel uit van een Lerend Netwerk samen met Het Derkshoes uit Westerbork, 

Westerholm uit Haren en Vredewold uit Leek. 

Onderwerpen van die samenwerking: 

• 8 Keer (digitaal) bestuurlijke uitwisseling: ervaringen, rapportages ontwikkelingen en kennis 
delen 

• Gezamenlijk auditplan uitgevoerd en vormgegeven door medewerkers van de werkvloer en 
de kwaliteitsfunctionarissen  

• Delen van jaar- en kwaliteitsdocumenten 

• Elkaar vertegenwoordigen bij regionale en landelijke bijeenkomsten (digitaal) 
 

7. Het Hooge Heem participeert in RAAT (Regionale Aanpak Arbeids Tekorten). 

Samenwerkingsconvenant met de 17 VVT zorgaanbieders in de provincie Groningen. Afgelopen jaar 

6 digitale bestuurlijke bijeenkomsten. 

8. Met de zelfstandige stichting Vrienden van Het Hooge Heem, die extraatjes voor bewoners 

mogelijk maakt die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden gefinancierd, is regelmatig 

overleg. 
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9. Met de stichting Dörpstuun die aan de Gastzijde van Het Hooge Heem een prachtige ontmoetings-, 

beweeg- en beleefplek aanlegt voor dorpsbewoners, jong en oud, worden prettige contacten 

onderhouden. 

10. De coöperatieve Rabobank is de huisbankier van Het Hooge Heem. Jaarlijks vindt er een relatie 

gesprek plaats. 

11. Versteegen accountants is de accountant die de jaarrekeningcontrole verzorgt en de interim 

controle uitvoert die door middel van een managementletter jaarlijks wordt besproken. 

12. Quasir cliëntenondersteuning Wet Zorg en Dwang. Het Zorgkantoor heeft voor Het Hooge Heem 

een clientvertrouwenspersoon beschikbaar gesteld om in het kader van de invoering van de WZD 

een vertrouwenspersoon te faciliteren.  

13. Stichting Vervoersvoorziening Het Hooge Heem verzorgt o.a. het vervoer WMO dagbesteding. 
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3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

3.1. Normen voor goed bestuur 

De Governancecode zorg is leidend voor het bestuur en toezicht van Het Hooge Heem. Er is een integrale 

verantwoordelijkheid bij bestuur en toezicht in het afwegen van de maatschappelijke belangen en hiermee 

het waarborgen van goede zorg en het krijgen van maatschappelijk vertrouwen. De Raad van Bestuur (RvB) 

dient primair het belang van Het Hooge Heem in relatie tot de maatschappelijke functie. De Raad van 

Toezicht (RvT) heeft verschillende rollen: controlerend, adviserend en de klankbordfunctie. De taken, 

verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van zowel de RvB als de RvT zijn vastgelegd in de statuten van 

de stichting Het Hooge Heem en in het reglement RvT en RvB.  

3.2. Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur / directie 

Naam Bestuursfunctie bezoldiging nevenfuncties 
Dhr. K .Lindeboom Raad van Bestuur 

Hoofdfunctie wordt vervuld 
vanaf 1-3-2017 in fulltime 
dienstverband 

Onkosten + opleiding + 
representatiekosten 2021: €0 
Indeling klasse II WNT 
( 22.Wet Normering Topinkomens 
jaarrekening HHH 2021 incl. 
controleverklaring w.g.) 

*Voorzitter Westerkwartierse   
Uitdaging 
*Veldcoach programma 
Waardigheid en Trots (Ministerie 
van VWS) 
*Commissaris bij Bos & Meerzicht in 
Oudemirdum 

 

3.3. Samenstelling, bezoldiging en werkwijze raad van toezicht  

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2020 

Naam  Termijn Aandachtsgebied Hoofdfunctie en 
bezoldiging 

Dhr. R. Seinen 1e termijn 
                                     
Hb 1-2-22 

Auditcommissie+ remuneratiecommissie  Ondernemer Colin Crowdfund en 
Credion-Valor 
Indeling klasse II WNT 

Dhr. B. Wortmann 1e termijn 
                                     
Hb 1-6-22  

Remuneratie commissie en benoemd op voordracht 
medewerkers, Contact OR 
Contact Vrienden van HHH 

Gepensioneerd  
Indeling klasse II WNT  
 

Mw. B. Besling 
 

1e termijn 
                                     
Hb 1-9-22 

Voorzitter Kwaliteitscommissie RVT en op voordracht 
cliënt vertegenwoordigers 
Contact clientraad 

Zelfstandig adviseur gemeenten 
Indeling klasse II WNT  
 

Mw. R. Hazenberg 1e termijn                    
Hb 1-7-23 

Kwaliteitscommissie RVT 
Contact Cliëntenraad 

GZ- psycholoog UMCG  
Indeling klasse II WNT 

Mw. P. Koopmans 1e termijn                               
Hb 1-1-24                                

 Voorzitter Auditcommissie Organisatie en adviesbureau 
Indeling klasse II WNT 
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3.4. Principes Governancecode Zorg 2017 

Het Hooge Heem voldoet aan alle zeven principes van de Governancecode Zorg 2017 ( tabel 3.5.1. DigiMV ) 

3.4.1. Goede zorg 

Het Hooge Heem legitimeert haar bestaansrecht door het leveren van goede zorg die voldoet aan de 

professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. In de samenwerking tussen de 

bewoner en/of de wettelijk vertegenwoordiger komt de zorg- en dienstverlening tot stand en deze moet 

optimaal zijn. De behoeftes, wensen en de belangen van de bewoner staan te allen tijde centraal en zijn 

richtinggevend voor de te leveren zorg. Bovenstaande wordt geborgd door het werken met een 

elektronisch cliëntendossier (ECD) van ONS Nedap waarin de afspraken worden vastgelegd en minimaal 

twee keer per jaar multidisciplinair wordt besproken en bijgesteld. Tevens wordt met een geverifieerde link 

van ZorgKaartNederland elke bewoner gevraagd de zorg en dienstverlening te beoordelen en te toetsen op 

de principes van goede zorg. In hoofdstuk 7, Kwaliteitsjaarverslag 2021, zal een en ander nader worden 

toegelicht. 

3.4.2. Waarden en normen 

Het Hooge Heem hanteert de kernwaarden gastvrij, vertrouwd en professioneel. De kernwaarden 

integriteit, betrouwbaarheid en aanspreekbaarheid zijn algemene waarden waaraan Het Hooge Heem 

sowieso behoort te voldoen. De governance is erop gericht dat de belangenverstrengeling te allen tijde 

wordt bewaakt, getoetst en geëvalueerd. Hiervoor zijn in de statuten, reglementen en afspraken bij de 

notaris ter beoordeling gebracht om deze te screenen en aan te passen aan de WBTR. In mei 2022 worden 

deze aangepaste documenten vastgesteld door de Raad van Toezicht.  

Het Hooge Heem bouwt aan een cultuur van betrokkenheid en eigenaarschap om daarmee een community 

gestalte te geven waarin iedere betrokkene er toe doet en van toegevoegde waarde is. ‘Het geheel is meer 

dan de som der delen’. Hiermee bouwt Het Hooge Heem aan een open aanspreekcultuur waarin er wordt 

samengewerkt en geleerd van elkaar en van de fouten die worden gemaakt. Hiertoe is in 2021 gestart met 

kwartaalsessies per organisatorische eenheid waarin in samenspraak met alle teamleden een programma 

wordt gemaakt dat de thema’s van samen werken en samen leren bevordert.  

De CR/OR en RvT hebben twee keer per jaar een gezamenlijke inspiratie-/teamontmoeting. In 2021 zijn de 

thema’s; ICT/robotica en de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) met een gastspreker aan de orde geweest. 

Tevens zijn er onderlinge uitwisselingen en ontmoetingen. Hiermee wordt het samen leren en het 

organiseren van samenspraak en tegenspraak vorm gegeven. De ambitie is om in 2022 een 

Verpleegkundige Advies Raad (VAR) op te richten als vierde inspraak- en samenspraakorgaan.  

De RvT is in 2019 gestart met het meelopen op de afdelingen. In 2021 is dit door de coronapandemie 

helemaal tot stilstand gekomen. 

De clientvertrouwenspersoon vanuit de Wzd heeft het afgelopen jaar meerdere locatiebezoeken afgelegd. 

In hoofdstuk 7, het kwaliteitsjaarverslag 2021, wordt het jaarverslag van Quasir weergegeven. 
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De positie van klachtenfunctionaris wordt door een externe en onafhankelijk geregistreerd 

klachtenfunctionaris vorm gegeven. Het jaarverslag van de klachtenfunctionaris wordt in de cliëntenraad 

samen met de bestuurder besproken.  

De klokkenluiderregeling en de procedure om belangentegenstelling te voorkomen moeten in 2022 met de 

aanpassing van de toetsing aan de WBTR nog worden opgepakt en worden uitgewerkt.  

3.4.3.  Invloed belanghebbenden 

Op pagina 7 staat bij het kopje ‘medezeggenschapstructuur’ beschreven hoe de CR en OR zijn 

georganiseerd.  

Onderstaand de door beide raden aangeleverde jaarverslagen over 2021. 

CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2021:   

Corona 

De Cliëntenraad heeft dit jaar 7 vergaderingen belegd, deels live, deels via Teams. Dit ten gevolge van 

de corona-perikelen. Gedurende het hele jaar speelde corona een belangrijke rol in het reilen en zeilen 

van Het Hooge Heem en zodoende ook bij de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is steeds betrokken 

geweest bij het “corona-overleg”, dat elke week/elke 2 weken plaatsgevonden heeft. 

Ontwikkeling 

Gedurende het hele jaar heeft de Cliëntenraad gewerkt aan zijn zichtbaarheid en hiervoor stappen 

gezet zoals o.a. het presenteren op de website van Het Hooge Heem. Ook is er een mailadres gemaakt, 

zodat familie de Cliëntenraad op die manier kan bereiken. Ook is de Cliëntenraad gekomen tot een 

taakverdeling binnen de vergadering om professioneler te kunnen werken. Taken zijn o.a. financiën, 

familiezaken, familiecontact, bewonerszaken, keuken, sollicitaties, nieuwbouwplannen, 

kwaliteitsgebeuren in de zorg, veiligheid. Zo kan elk lid vanuit zijn/haar achtergrond een bijdrage 

leveren. 

Bijeenkomsten 

Naast de eigen overlegmomenten heeft de CR overlegd met de Raad van Toezicht (er is dieper in 

gegaan op de taken van de Cliëntenraad en hoe deze taken met ondersteuning van de RvT verder 

ontwikkeld kunnen worden) en met de Ondernemingsraad (over zaken die zowel de CR als de OR 

raken). 

Zaken die verder regelmatig aan de orde komen zijn: 

- Voortgang Jaarplan 2021 

- Bijeenkomsten Nieuwbouw 

- Bijeenkomsten over Wet Zorg en Dwang 

- Beleid bij overlijden 

- Geestelijke verzorging 

- Organisatie en personeel 
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- Rapportage Onvrijwillige zorg 

- Beleidsplan Bestemming 2027 

Samenvatting 

De Cliëntenraad heeft, voor wat betreft zijn functioneren,  kunnen vaststellen dat corona zijn stempel 

heeft gedrukt op het jaar 2021, maar dat de vooruitzichten er positiever uitzien.  

ONDERNEMINGSRAAD JAARVERSLAG 2021: 

In dit verslag proberen we zo goed en duidelijk mogelijk uiteen te zetten waar de OR zich dit jaar mee 

bezig heeft gehouden. De OR vergadert elke twee weken, waarbij een ambtelijk ondersteuner aanwezig 

is voor de notulen. De bestuurder sluit 1 keer per maand aan bij de vergadering, en er zijn zeven 

overleggen per jaar van de bestuurder met de voorzitter van de OR.  

De zaken die in 2021 aan de orde zijn geweest: 

Corona 

2021 was een jaar waarbij veel in het teken stond van corona. Helaas werd HHH in november ook 

geconfronteerd met een aantal besmettingen. De OR is betrokken geweest bij de besluitvorming 

rondom de bezoekregelingen en de nodige maatregelen. De vergoedingen (tijd, reistijd en kilometers) 

omtrent de vaccinaties zijn in de OR besproken.  

MTO 

De uitslagen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) zijn in de OR besproken. 

Aandachtspunten waren betrokkenheid, balans werk- en privé, communicatie, leidinggevende en 

werkdruk. 

Manager Zorg en Welzijn 

Op 1 maart heeft HHH afscheid genomen van de (ont)zorgmanager. Haar taken zijn binnen het 

kernteam verdeeld 

Driehoeksgesprek 

Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats met de bedrijfsarts. In 2021 heeft er op 18 mei 2021 een 

gesprek plaatsgevonden op locatie.  Aanwezig: afdeling P&O (bedrijfsarts), voorzitter OR, 

kwaliteitscoördinator, preventiemedewerker en medewerker van het verzuimbureau. De RI&E (risico 

inventarisatie en evaluatie) en het bijbehorende actieplan, het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) 

en een evaluatie van de spreekuren zijn op hoofdlijn besproken.  

In 2021 is besloten afscheid te gaan nemen van Verzuimweg wegens ontevredenheid over de 

dienstverlening en de hoge tarieven. De bedrijfsarts blijft wel. Voor verzuim is er nu  bij SDB een 

verzuimmodule aangeschaft. De OR heeft hier een grote rol in gehad. 
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Vergadering met Raad van Toezicht (RvT) 

Twee keer per jaar vergadert de OR met de RvT. In 2021 zijn de vergaderingen geweest op 10 mei en 25 

oktober. 

De projecten van de Vrienden Van HHH,  de camping, de bakfiets en de Dörpstuun zijn besproken, maar 

ook het jubileum, de nieuwbouw en de verkiezingen. 

Nieuwbouw 

Op 2 juni is er een eerste brainstormsessie geweest omtrent een eventuele nieuw aan te bouwen 3e 

toren. Vanuit de OR zijn er twee afgevaardigden die meedenken in de gehele procesvorming van de 

nieuwbouw. In 2021 zijn er meerdere sessies geweest van de werkgroep samen met de architect,  in het 

kader van planvorming voor een definitief ontwerp. 

Themabijeenkomsten OR, CR en RvT 

In 2021 zijn er gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd voor de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en 

de Raad van Toezicht op 24 juni en op 11 november met als thema’s “wet zorg en dwang” en 

“Domotica”. 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

Er is een RI&E uitgevoerd en vier keer per jaar is er overleg met de preventiemedewerker, waarin alle 

risico’s worden geëvalueerd. Het RI&E actieplan wordt meegenomen naar 2022. 

Verkiezingen/Training 

In oktober zijn er verkiezingen geweest, waarbij er een nieuwe OR is gevormd. Er is afscheid genomen 

van drie leden die de OR tot 4 oktober 2021 hebben vertegenwoordigd. Er zijn vier nieuwe opvolgers uit 

de verkiezingen gekomen. Op 1 november heeft de nieuwe OR een training gevolgd en zijn de taken 

verdeeld.   

Instemmingen  

De OR heeft instemming verleend aan: 

• Aanstellen van een Preventiemedewerker 

• Wijzigen Protocol Prikaccident 

• Wijzigen Beleid van overlijden 

• Wijzigen Bekwaam- en deskundigheidsbeleid 

• Wijzigen Arbodienstverlening 

• Wijzigen organogram 
 
Vacatures 
De OR heeft zitting gehad in de sollicitatiecommissie van de vacature voor het aanstellen van een 
geestelijk verzorger. Voor deze functie is een geschikte kandidaat aangenomen.  
Verder is er nog aandacht geweest voor de aankomende pensioengerechtigden in de vorm van een 

Webinar. Het beleidsplan en de speerpunten voor 2022 zijn met de OR gedeeld. Dit zijn aandachtspunten 

voor het komend jaar.   
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3.4.4. Inrichting governance 

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg, die 

sinds 1 januari 2017 van kracht is, dient als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht (RvT). 

Dit betekent ook dat wij groot belang hechten aan reflectie op en het gesprek over het functioneren van 

bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding. 

De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene 

gang van zaken binnen Het Hooge Heem. In de Governancecode Zorg is opgenomen dat elke RvT over een 

toezichtvisie beschikt. In dit document wordt de wijze waarop de RvT toezicht houdt, uiteengezet. In 2020 

heeft de RVT een dergelijk visiedocument opgesteld. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de missie en visie 

van Het Hooge Heem. 

De RvT werkt vanuit een open dialoog met de bestuurder en is aanspreekbaar en benaderbaar. De leden 

van de RvT houden vanuit eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze 

toezicht. De RvT onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie. 

Jaarlijks wordt de raad van bestuur beoordeeld door de RVT, zo ook in 2021. Dit is gedaan door 

renumeratiecommissie die daarvoor input opgehaald heeft bij het MT en RvT.  

De onderlinge samenwerking tussen RvB en RvT wordt periodiek geëvalueerd. Er is geen schriftelijke 

regeling over hoe te handelen bij conflictsituaties.  

3.4.5. Goed bestuur 

Een goed bestuur streeft de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie na. In de samenwerking, 

afstemming en wisselwerking met de RvT en de rest van de organisatie is sprake van een open en 

transparante manier van kennis delen, uitwisselen en daarover communiceren.  

Het strategisch beleidsplan is in 2021 voor de komende jaren vastgesteld. Als afgeleide van de 

meerjarenplanning wordt er een jaaractiviteitenplan gemaakt waarin tien speerpunten staan beschreven.  

Voorafgaand aan dit proces vindt er elk jaar een directiebeoordeling plaats, wordt er met de RvB en de RvT 

een risicoscan gemaakt. Met die uitkomsten en de maatschappelijke context leidt dit tot een 

begrotingsbrief die samen met het strategische beleidsplan de uiteindelijke jaaractiviteitenplanning 

oplevert. De tien speerpunten worden besproken, gedeeld en mee vorm gegeven in de kwartaalsessies met 

de teams en vervolgens vertaald op schrift in de personeelbulletins die tweewekelijks verschijnen en de 

maandelijkse Bewonerskranten voor de bewoners (en familie). Het streven is om in de loop van 2022 deze 

twee media te integreren in 1 HHH Journaal voor bewoners, familie en personeel.  

In de vergaderingen met RvB en RvT wordt op het voorgaande kwartaal gerapporteerd op de voortgang van 

activiteiten en de financiële resultaten. Ook wordt de voortgang gemonitord m.b.v. een risicoprofiel.  

  



 

Jaarverslaggeving 2021 Pagina 17 

 

3.4.6. Verantwoord toezicht 

De RvT vervult haar toezichthoudende taak op onderstaande wijze: 

• Zorgdragen voor een goed functionerende RvB (door benoeming, bezoldiging, 
beoordeling en ontslag) 

• Zorgdragen voor een goed functionerende RvT (door benoeming, beoordeling, ontslag 
en aftreden van de leden van de RvT) 

• Functioneren als klankbord, sparringpartner, inspirator en adviseur van de RvB 

• Goedkeuren van strategische beslissingen van de RvB 

• Integraal toezicht op het beleid van de organisatie en de algemene gang van zaken 

• Goedkeuren van de jaarstukken en de begroting 
 

In de toezichtvisie wordt daarnaast belangrijk gemaakt dat RVT-leden ook zelf zorgen voor verbinding met 

de organisatie en daarbij onafhankelijk van het bestuur signalen kunnen oppikken. Hiertoe organiseert de 

RVT een rechtstreeks contact met MT, Control, OR , Cliëntenraad, accountant en zorgpersoneel . De 

opgehaalde inzichten worden gebruikt om de RvB kritisch te kunnen bevragen,  maar ook om de rollen als 

sparringpartner en werkgever goed te kunnen uitoefenen. 

Herbenoemingen worden door RVT zelf gedaan en voor vacatures worden profielen opgesteld waarbij het 

alsdan in te vullen gebrek aan expertise /achtergrond vooropgesteld wordt. De vacatures worden 

gepubliceerd zodat iedereen hier op kan reageren. 

De RVT heeft in 2021 met de volgende commissies gewerkt; 

• Kwaliteitscommissie 

• Auditcommissie 

• Remuneratiecommissie 
 

Elke commissie bestaat uit twee leden van de RvT. In de commissievergaderingen, waarin ook bestuurder 

en controller deelnemen, wordt de inhoud uitgediept. De vergaderingen worden voorafgaand aan de RvT 

vergaderingen gehouden. Er worden besluiten voorbereid en er vindt terugkoppeling van bevindingen 

plaats aan de RvT. RvT bevraagt de commissies op de inhoud. Vanuit RvT zijn er vaste contactpersonen met 

Cliëntenraad en OR. Normaliter is deze vertegenwoordiging van RvT tweemaal per jaar aanwezig bij 

vergaderingen met deze gremia maar dat is nu – vanwege corona- beperkt tot eenmaal. 

Elk RvT-lid doet twee keer per jaar een meeloopdag in het HHH om kennis te nemen van het reilen en 

zeilen van de organisatie. Dit kon in 2021 vanwege corona geen doorgang vinden.  

Zoveel mogelijk zijn RvT leden aanwezig bij informele bijeenkomsten in HHH. 

  



 

Jaarverslaggeving 2021 Pagina 18 

 

De RvT is in 2021 vijf maal in een voltallige vergadering- waarbij ook de raad van bestuur aanwezig was -

bijeen geweest. Belangrijke besluiten die zijn genomen betreffen: 

• De vaststelling van jaarrekening 2020 en begroting 2021. 

• Het starten van een onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwbouw van een uitbreiding van 

HHH. 

De auditcommissie heeft een aantal malen rechtstreeks contact met de accountant gehad. Onder andere 

heeft dit betrekking gehad op de vaststelling van de jaarrekening en de bespreking van de uitkomsten van 

de interim controle. 

De RvT evalueert ten aanzien van haar eigen bezoldiging en hanteert als uitgangspunt dat die in verhouding 

tot werkzaamheden en verantwoordelijkheden moet staan. Tegelijkertijd geldt het uitgangspunt dat deze 

bezoldiging ruimschoots onder de betreffende WNT normen zal blijven. 

3.4.7. Continue ontwikkeling 

In 2020 heeft de RvT – met externe begeleiding – een teamontwikkelsessie gehouden. Hierin was veel 

aandacht voor het van elkaar leren, onderlinge verhoudingen en rollen. Geconstateerd werd dat er een 

veelzijdig palet van kwaliteiten en achtergronden in de huidige samenstelling van de RvT vertegenwoordigd 

is en dat daarmee alle taken goed uitgeoefend kunnen worden. Tegelijkertijd zijn afspraken gemaakt om 

nog beter van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. In 2021 heeft opnieuw een evaluatie plaatsgevonden 

(zonder externe begeleiding). Conclusie daarbij was dat er goed inhoud is gegeven aan in 2020 gemaakte 

afspraken en dat de RvT nog steeds goed is toegerust voor haar taken. 

Er wordt periodiek gewerkt aan de professionaliteit en ontwikkeling van RvT. In 2021 is dit onder andere 

gedaan door een tweetal themabijeenkomsten te organiseren. Onder begeleiding van externe deskundigen 

zijn hierbij de thema’s ‘Wet zorg en dwang’ en ‘Domotica’ behandeld. 

 

4. Algemeen beleid 

4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid 

Visie 

Wij werken vanuit een belevingsgerichte benaderingswijze. De vraag van de bewoner is het uitgangspunt 

voor ons werk. De bewoner is de opdrachtgever, die zolang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en 

de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang 

onderkend van de bewoner en zijn sociale netwerk. Desgewenst ondersteunt HHH, in samenspraak met 

familie en relaties, de bewoner hierbij. Daar zijn professionele medewerkers en betrokken 

vrijwilligers/mantelzorgers bij nodig. HHH wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren. 

Er werken 181 medewerkers (97 fte) en ruim 130 vrijwilligers. 
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Strategie 

In 2021 heeft Het Hooge Heem een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld dat de titel heeft 

meegekregen ‘Bestemming 2027’.  

Onze sector is volop in beweging en er zijn veel onzekerheden. Wij hebben gemerkt dat de 

coronapandemie veel zekerheden en vanzelfsprekendheden volledig op de kop heeft gezet. Dat sterkt ons 

in de gedachte dat een plan uiteraard een hulpmiddel is om zo planmatig mogelijk op koers te blijven om 

onze doelen te realiseren, maar dat we altijd een bijzondere realiteit tegen kunnen komen die invloed kan 

hebben op onze koers. In dit plan vertellen we waar we in 2027 willen zijn (Bestemming ’27), komende 

vanuit de huidige vertreksituatie (Vertrek ’22). Het is een routeplan met een beschrijving van trends en 

ontwikkelingen in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en voor HHH specifiek. We 

geven de koers aan die we kunnen verantwoorden en we verwoorden de ambities die we belangrijk vinden 

en die we met elkaar hebben afgesproken.  

Meerjarenbeleid: het wenkend perspectief 

In 2027 staat er in Grootegast, in het hart van de gemeente Westerkwartier, een modern 

WoonZorgCentrum voor de zorg voor de gezond ouder wordende mens met volop aandacht voor ieders 

individueel welzijn: Het Hooge Heem. Een centrum waar je kunt wonen als het thuis echt niet meer gaat. 

Een centrum dat voorziet in ondersteuning en hulp bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, zowel 

medisch als door het aanbieden van gemaksdiensten. Maar ook een centrum dat tijdelijk kan ingrijpen 

(interventie) wanneer het voor de zelfstandig thuiswonende oudere en/of de mantelzorger teveel wordt en 

de zorg even uit handen gegeven moet worden. Of dat nu dagopvang of een kort verblijf in het centrum is. 

Een centrum dat een infrastructuur creëert voor de specialistische ouderenzorg met een uitgebreid 

behandelteam voor mensen binnen en buiten het centrum. Een centrum voor educatie, voorlichting en 

preventie voor iedere inwoner om gezond ouder te worden. Een centrum dat bijvoorbeeld thema’s als 

eenzaamheid en mondhygiëne blijvend onder de aandacht brengt bij de ouder wordende mens.  

Deze ambitieuze doelstelling willen wij realiseren door onze sterke kanten verder te vergroten en op een 

duidelijke en onderscheidende manier van binden en boeien (personeel) en verbinden met de omgeving. 

De community is daarin een belangrijke succesfactor.  

Vastgoed 

Het Hooge Heem wil in 2027 een flinke stap naar voren hebben gezet richting de inwoners in en om 

Grootegast. Het gebouw is uitgebreid met een derde vleugel die is ingericht met kamers die 

multifunctioneel worden gebruikt: voor kort en langer verblijf, voor echtparen en alleenstaanden, voor 

groepswonen met huiskamers. Met een prachtige Dörpstuun waar in een veilige opzet de natuur door 

iedereen beleefd kan worden en de parkachtige verbinding tussen de Pastorie en het hoofdgebouw. Met 

voldoende parkeergelegenheid (met laadpalen) voor personeel en bezoekers. 

  



 

Jaarverslaggeving 2021 Pagina 20 

 

Personeel 

Het personeel van HHH is de ambassadeur van de ouderenzorg. Zij bepalen de kwaliteit en de 

aantrekkelijkheid van Het Hooge Heem voor potentiële bewoners en gebruikers van het centrum. 

Professioneel in de zorg, betrokken en met aandacht voor het individueel welzijn van elk  mens met zijn 

speciale behoeften en wensen. Alles is erop gericht om de kwaliteit van leven van de klanten zo optimaal 

mogelijk te laten zijn. 

Cultuur 

In het centrum heerst een sfeer van gemoedelijkheid, rust en mogelijkheden. Medewerkers nemen de 

verantwoordelijkheid voor het inrichten van hun eigen werk samen met hun collega’s. Zij zijn het eerste 

contact met de klanten. Facilitaire afdelingen ondersteunen hen. 

HHH staat als modern en zelfstandig WoonZorgCentrum al meer dan 50 jaar midden in de gemeenschap 

van Grootegast en omgeving. Het biedt in het eigen gebouw door de jaren heen op een gastvrije en 

vertrouwde manier professionele zorg, dagopvang en woonvoorzieningen aan. De betrokkenheid van de 

medewerkers, de vrijwilligers, de bewoners en de familie is sterk. HHH is een huis waar mensen graag 

wonen en werken en staat bekend als een huis dat onderdeel is van de gemeenschap. 

4.2. Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar 

In januari 2021 heeft een sessie met de RvT, RvB en de architect er toe geleid om een onderzoek te doen 

naar de haalbaarheid van uitbreiding van de huidige capaciteit. De toenemende vergrijzing, de opdracht 

aan de sector om duurzaam en toekomstbestendig de ouderenzorg te organiseren en te garanderen zijn 

belangrijke redenen om dit onderzoek te starten. Bovendien geven de flow in de bedrijfsvoering en de 

ruimte in het bestemmingsplan een extra impuls.  

De verwachting is om medio 2022 duidelijkheid te verschaffen.  

Een andere belangrijke koerswijziging in het beleid is het definitief stoppen van de intensieve 

samenwerking met stichting Vredewold in Leek. Verschillen van inzicht in strategie en bedrijfsvoering 

hebben deze keuze bepaald. De drie gedeelde medewerkers - ICT, bedrijfsvoering en HRM- zijn volledig in 

dienst gekomen bij Het Hooge Heem.   

De manager Wonen Welzijn en Zorg is per maart gestopt met haar functie. Haar vertrek en de 

koerswijziging voor wat betreft intensief samenwerken met Vredewold heeft er toe geleid dat Het Hooge 

Heem in haar plannen richting de toekomst is gaan focussen op eigen kracht en eigen schaalomvang. 

Tevens is de wijziging een belangrijke aanleiding om de organisatievorm meer af te platten en te gaan 

werken zonder directe leidinggevende en managers. Vanuit de inhoud en vanuit de goede ondersteuning 

van systemen worden de medewerkers dicht bij het primaire proces zo goed mogelijk gefaciliteerd. Deze 

cultuuromslag is volop gaande.  

Een groot gedeelte van het jaar stond in het teken van de coronapandemie en dwong de organisatie om 

belangrijke kernwaarden van gastvrijheid en verbinding met de buitenwereld met beleid en zorgvuldigheid 

uit te voeren. In november is er een forse besmetting uitgebroken en zijn er meerdere bewoners ten 

gevolge van het virus overleden. De impact voor medewerkers, vrijwilligers, familie en bewoners is groot 

geweest. Wel heeft het de samenwerking en saamhorigheid vergroot. 
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De uitbrengmaaltijden, al vele jaren een gewaardeerde dienstverlening van Het Hooge Heem, zijn eind 

2021 gestopt. De onevenredige belasting voor de werkorganisatie van de keuken en de daarmee de interne 

dienstverlening en de steeds hogere eisen die worden gesteld hebben de balans doen opmaken om te 

stoppen. Met een externe gespecialiseerde lokale dienstverlener is het hele klantenbestand overgedragen. 

Deze operatie is goed verlopen.  

4.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

Het Hooge Heem wil vanuit duurzaamheidsperspectief bijdragen aan gezonde bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers. Dit betekent continue aandacht voor toekomstbestendige en duurzaam ingerichte zorg, zowel 

in ecologisch, sociaal en economisch opzicht. Op alle niveaus is het daartoe nodig om de bewustwording te 

vergroten, een gezonde leef- en werkomgeving te creëren en gezamenlijk bij te dragen aan circulariteit. 

Realisatie  

In de klimaatwet is vastgelegd dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 

95% minder ten opzichte van 1990. Het klimaatakkoord, dat deze wet in maatregelen vertaalt, vraagt om 

een plan waarin HHH aangeeft hoe het toewerkt naar een afbouw van energiegebruik en daarmee 

bijdraagt aan de realisatie van deze klimaatdoelen. 

Energieverbruik  

Een belangrijke stap is gezet door een grondige analyse uit te voeren in samenspraak met de provincie 

waarin de energie terugverdienmogelijkheden voor HHH op een rij zijn gezet. HHH heeft een relatief 

modern en energiezuinig gebouw. De belangrijkste korte termijn realisatie voor een verdere vermindering 

is een verlichtingsplan.  

Concrete doelstelling: Voor 2022 heeft het gehele gebouw alleen nog maar ledverlichting. Dit is medio 2021 

gerealiseerd.  

Het gebouw is energiezuinig ingericht en verbruikt in relatie tot de oppervlakte weinig gas. Tevens zijn het 

gebouw en de installatie voorbereid om met de energie infrastructuur over te gaan op een warmtepomp. 

Hiermee wordt dan het gebouw verwarmd en gekoeld.  

Concrete doelstellingen:  

• Voor 2027 worden de koeling en de verwarming geregeld via een warmtepomp en is er geen 

gasgebruik meer.  

• Voor meer elektriciteit wordt de capaciteit van zonne-energie verder vergroot: voor 2026 is het 

gehele gebouw voorzien van zonnepanelen waarmee de volledige elektriciteit wordt opgewekt.  

 

Gedrag en bewustwording circulariteit  

In woonzorgcentra is afval en verspilling van eten en drinken een onderwerp dat de afgelopen jaren veel 

aandacht heeft gekregen. Door hier de ambitie en de lat hoger te leggen draagt HHH verder bij om haar 

afvalstroom te verlagen, minder te verspillen en gescheiden aan te leveren.  
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Concrete doelstelling: 

• In 2021 worden de plannen omtrent afvalstromenverwerking per organisatorische eenheid verder 

ingevoerd en afgerond. Op elke afdeling komt een kast waarin in verschillende containers 

verschillende soorten vuil gescheiden en afgevoerd kunnen worden.  

• Tot 2020 is de hoeveelheid eten en drinken die wordt weggegooid al met 30% t.o.v. de jaren ervoor 

afgenomen. Tot 2025 wordt dit jaarlijks met 10% verlaagd.  

 

Inkoop 

HHH heeft in haar missie en visie verankerd dat zij een lokale speler wil zijn die zorgdraagt voor haar 

omgeving en zich ervan bewust is dat zij een grote impact heeft op diezelfde omgeving. Met anno 2021 

ruim 180 medewerkers en 130 vrijwilligers en bijna 100 bewoners is de impact op de omgeving groot. De 

dubbele rol van werkgever en aanbieder van woon/zorgcapaciteit maakt dat er jaarlijks grote 

hoeveelheden producten en diensten worden ingekocht.  

Concrete doelstelling:  

• HHH wil in 2025 100% van haar eten en drinken lokaal inkopen. Inmiddels is HHH lid geworden van 

de gebiedscoöperatie Westerkwartier die vanaf 2025 ook alle goederen v.w.b. eten en drinken kan 

leveren. Tot die tijd doet HHH ervaring op met leden van diezelfde coöperatie om deze producten 

af te nemen. Zo is er vanaf het najaar van 2020 al een regelmatige, wekelijkse, levering van vlees uit 

het naastgelegen dorp. Al vanaf het begin van het bestaan van HHH (1970) worden brood en 

groente eveneens lokaal afgenomen. Met de realisatie van dit beleid draagt HHH bij aan minder 

verkeer en uitstoot door leveranciers van ver.  

• Bij elk aan te schaffen product wordt een afweging gemaakt of dat product en/of dienst lokaal kan 

worden ingekocht of geleverd. Bijvoorbeeld: de kerstpakketten voor de medewerkers en de 

vrijwilligers worden lokaal ingekocht. Tot slot Duurzaamheid is vooral een bewustwordingsproces. 

Naast deze concrete stappen en maatregelen is het essentieel dat HHH als werkgever voortdurend 

haar medewerkers meeneemt in dit gedachtengoed, een gezonde en uitdagende werk- en 

leefomgeving creëert en gezond gedrag stimuleert. Jaarlijks zal deze duurzaamheidsparagraaf 

onderdeel zijn van de beleidscyclus van HHH. 

4.4. Naleving gedragscodes 

Het Hooge Heem heeft als interne gedragscode een document opgesteld die uitgaat van de drie 

kernwaarden; Gastvrij, Vertrouwd en Professioneel. In de omgang met elkaar, de ontwikkeling van beleid, 

het creëren van een aanspreekcultuur, de manier waarop de teamsessies plaatsvinden vormen de basis van 

het naleven en het werken en handelen vanuit de gedragscode. Deze gedragscode is een onderdeel van het 

interne normenkader.  

 

Gastvrij 

De bewoners van Het Hooge Heem worden op een respectvolle manier bejegend en krijgen de aandacht 

die zij nodig hebben. Klantgerichtheid, openheid en samenwerking zijn belangrijke begrippen daarin. 

Beledigingen, agressie, geweld, pestgedrag, discriminatie, ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie 

zijn uitingen van een gebrek aan respect.  Medewerkers/vrijwilligers gaan zorgvuldig om met de privacy van 

de bewoner. 
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Dit betekent dat: 

• wij de bewoner in staat stellen om zijn eigen leven te leiden en bieden alternatieven als aan zijn 

vraag niet voldaan kan worden; 

• wij kloppen of bellen bij de bewoner aan voor we zijn appartement binnengaan; 

• wij alleen zorg geven aan de bewoner als de bewoner er mee instemt; 

• wij creatief zijn in het realiseren van de wensen van de bewoner; 

• wij niet voor de bewoner denken maar met de bewoner. 

 

Vertrouwd 

De bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers/vrijwilligers hun afspraken en 

toezeggingen nakomen en waarmaken. Er wordt alleen beroepsmatig gesproken over bewoners en cliënten 

en niet geroddeld. De medewerkers/vrijwilligers gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke, organisatie- en/of 

privacygevoelige informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor de informatie is 

verstrekt. Er wordt zorgvuldig omgegaan met geld en goederen van de bewoners.  

 

Dit betekent dat: 

• wij de bewoner en elkaar respecteren door alleen te overleggen op plaatsen die daarvoor bedoeld 

zijn; 

• wij ons aan de gemaakte afspraken houden; 

• wij geen geschenken aannemen van de bewoner. 

 

Professioneel 

De medewerker/vrijwilliger handelt vanuit professionaliteit. Dat betekent dat de bewoner wordt gezien als 

persoon en er is oog voor zijn normen en waarden. Er wordt belevingsgerichte zorg geboden. De 

werknemer voert geen handelingen uit waarvoor hij niet bevoegd en bekwaam is.  

Medewerkers/vrijwilligers stellen zich collegiaal op naar andere medewerkers en vrijwilligers.  

De medewerkers zorgen ervoor dat eigen deskundigheid op peil blijft door deel te nemen aan 

(bij)scholingen en teamoverleggen. De medewerker/vrijwilliger mag geen (on)betaalde nevenfuncties 

aanvaarden zonder toestemmening van de bestuurder. 

 

Dit betekent dat: 

• wij laten weten wat wij van de ander verwachten en vragen wat hij/zij wil; 

• wij gebruik maken van elkaars kwaliteiten; 

• wij elkaar feedback geven en daardoor in gesprek blijven. 

 

Kledingvoorschriften 

Binnen Het Hooge Heem wordt kleding gedragen die past bij de uitoefening van de functie. Op de 

afdelingen ‘groepswonen’ wordt eigen kleding gedragen. Op de afdelingen ‘individueel wonen’ mag een 

uniform gedragen worden, maar dit is niet verplicht.  

Kleding moet schoon en niet aanstootgevend zijn, dat betekent: 

 

• Geen broek met gaten 

• Geen korte rokken/jurken 

• Geen korte truien waarbij de navel is te zien 

• Geen decolleté 
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• Geen shirts met spaghettibanden  

• Geen shirts met aanstootgevende teksten/afdrukken 

• Een korte broek tot de knie 

• Kleding moet goed wasbaar zijn op minimaal 40 graden en daarna gedroogd kunnen worden in de 

droger en/of kleding strijken 

 

De medewerkers/vrijwilligers dienen zich te houden aan de regels voor persoonlijke hygiëne. Dit om 

infectie en besmetting bij bewoners zoveel mogelijk te voorkomen. Denk aan het gebruik van 

handschoenen, het niet dragen van sieraden en het reinigen van handen, geen nagellak en kort geknipte 

nagels.  

 

Rookbeleid 

Vanaf 1 januari 2004 heeft iedereen wettelijk recht op een rookvrije arbeidsplaats. Het Hooge Heem is een 

rookvrij gebouw. Roken is alleen toegestaan in de rookruimte achter Het Hooge heem bij de dienstingang 

en niet op de balkons. Roken is ook alleen toegestaan tijdens de pauze van een half uur. 

 

Toezicht en klokkenluiders 

Medewerkers, vrijwilligers en directie zijn verplicht te handelen volgens de gedragscode. Met elkaar 

hebben de medewerkers de taak om elkaar aan te spreken en toe te zien op de naleving van deze 

gedragscode.  

 

Een klokkenluider is een (voormalig) werknemer die een melding doet van een vermoeden van een 

misstand binnen de organisatie. Misstanden worden geprobeerd eerst intern op te lossen maar is het 

vermoeden van een misstand niet naar behoren behandeld, kan de werknemer de melding doen bij het 

Huis voor Klokkenluiders. De Wet Huis voor Klokkenluiders heeft als doel om de werknemer die een 

melding heeft gedaan te beschermen en de misstand te verbeteren.  

 

Een andere gedragscode vloeit voort uit de AVG. Het Hooge Heem heeft een privacy beleid en AVG 

coördinator. Aan de hand van interne audits worden de uitgangspunten gemonitord en daar waar nodig 

bijgesteld.  

 

De professionele gedragscode van de zorg en behandelmedewerkers die vallen onder de BIG worden voor 

de medewerkers gefaciliteerd. Uitgangspunt is de eigen professionele beroepsstandaard.  

4.5. Risicoparagraaf Het Hooge Heem   

Inleiding:    

Met deze risico-inventarisatie wordt in kaart gebracht welke ongewenste gebeurtenissen zich kunnen 

voordoen, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe groot de kans is dat het zich voordoet. De RvT en de RvB 

hebben in de vergadering van 30 september 2021 de prioriteiten vastgesteld. De top vijf hiervan vormt o.a. 

de input van het jaarplan 2022. In de kwartaalrapportages wordt hiervan verslag gedaan. 
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De risicoanalyse wordt vanuit vier perspectieven benaderd:  

1. Clientperspectief 

2. Medewerkersperspectief 

3. Organisatieperspectief 

4. Maatschappij  

 
Prospectieve risico-inventarisatie  

Kans op optreden 
 

Ernst van gevolgen = EFFECT 

 
 
 
KANS 
 

 Catastrofaal 
 

Groot 
 

Matig 
 

Klein 
 

Bijna zeker 
(wekelijks) 
 

Zeer hoog Zeer hoog Hoog Laag 

Waarschijnlijk 
(maandelijks) 
 

Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag 

Onwaarschijnlijk 
(jaarlijks) 
 

Hoog Laag Laag Zeer laag 

Zeldzaam 
(< 1 x per jaar) 
 

Laag Zeer laag Zeer laag  Zeer laag 

Risico = Kans x Effect,  Kans = kans dat de ongewenste gebeurtenis (het risico) zich voordoet 

Effect = impact van de ongewenste gebeurtenis (het risico) áls het zich voordoet 

Doordat …. [oorzaak] kan het gebeuren dat ….. [risico] waardoor ……[gevolg] 

Maatregelen nadat PRI is vastgesteld: vermijden/voorkomen, verminderen, overdragen/uitbesteden, accepteren  
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A. BEWONER 
 

A Risico [‘s]  
(ongewenste 
gebeurtenis) 

Oorzaak [oorzaken] Gevolg[en] Kans  Effect  Risico Genomen 
maatregelen 

Status 
Vastgesteld RvT 
23 Sept 2021 

Acties 

1.  Uitbraak 
infectieziekte, 
COVID19 

Onvoldoende 
hygiëne, 
besmetting door 
derden,  

Ziekte / overlijden 
van cliënten. 

Onwaar
schijnlijk 

Groot laag Alertheid, 
handhygiëne; 
testen 

Voorkomen en bij 
uitbraak 
gecontroleerd 
accepteren 

Momenteel geen acties; 
voortgang bewaken en 
protocollen regelmatig 
evalueren 

2.  Niet of 
onvoldoende 
werken vanuit 
de principes van 
belevingsgericht 
werken/ focus 
van individuele 
welzijn van de 
bewoner 

Onvoldoende 
motivatie, 
onvoldoende tijd  
Wennen en leren er 
mee om te gaan, 
geïnstitutionaliseerd
e, oud denken  

Geen optimale 
kwaliteit van zorg. 
Niet voldoen aan de 
eisen van het 
kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg en 
daarmee 
samenhangend een 
lager tarief 

Waarsch
ijnlijk 

Matig laag Cultuurtransitie
; onderwerp in 
de 
teamdialogen, 
rol van de 
kwaliteitsmede
werkers/ 
cultuur dragers, 
evv-ers 

voorkomen Methodisch werken; 
audit mbv de BI tool 

3.  Medicatiefouten 
 
 

Nonchalance, 
ingesleten 
werkwijze van 
medewerkers 
Verstoringen in de 
huiskamer 
Noodzaak/ 
professionaliteit 
medewerker 

 

Schadelijke gevolgen 
cliënt. 
Onverantwoorde 
zorg. 

Waarsch
ijnlijk 

Groot hoog MIC vast 
onderdeel in de 
team 
besprekingen; 
invoeren van 
Medimo ( 
digitaal 
aftekenen) 

(verder) 
verminderen 

Per kwartaal mic 
rapportages en gerichte 
audit bij teams/ 
medewerkers waar 
gemiddeld vaker 
vergeten wordt af te 
tekenen 

4.  Ongevallen met 
bewoners 

Onjuist gebruik van 
bijv. tilliften,  

Ernstig (blijvend) 
letsel bij bewoners 

 

Onwaar
schijnlijk 

Groot laag Aanstellen van 
til 
coördinatoren + 
jaarlijkse 
keuring aan 
apparatuur + 
tilbanden 

voorkomen Q4 2021 inhouse 
training gegeven die 
meedraagt aan 
cultuurverandering van 
gedisciplineerd 
uitvoeren til en 
transferprotocollen. 
Onderdeel interen audit 

5.  Hoog oplopende 
klacht. 

Ernstig incident. 
Inadequaat 
behandelde klacht. 

Imagoschade. 
Verzwakking 
concurrentiepositie. 

Onwaar
schijnlijk 

Groot Laag Klachtenfunctio
naris ingehuurd 
van externe 
partij 

Voorkomen  

6.  Onvoldoende 
bewonerstevre-
denheid. 

Onvoldoende 
kwaliteit van zorg- 
en dienstverlening. 
Veranderingen in 
zorgstelsel. 

Imagoschade, 
wachtlijstverminderi
ng. 
 

Onwaar
schijnlijk 

Matig laag  voorkomen Uitbreiding 
abonnement zorgkaart 
NL en verder 
professionaliseren 
cliëntenraad 

7.  Conflict met de 
CR. 
 

Wantrouwen. Imagoschade. 
Juridische 
procedures. 

Onwaar
schijnlijk 

klein Zeer 
laag 

Werken aan 
relatie en 
vertrouwen/ 
transparantie 
en openheid 

voorkomen Toetsend een 
bewakende rol van de 
kwaliteitscommissie 
RvT: Governance code 
Zorg 

8.  Huisvesting 
lange tijd niet 
beschikbaar 

Brand etc Onvoldoende 
capaciteit om zorg 
aan cliënten te 
leveren 

zeldzaa
m 

catast
rofaal 

laag Actueel zorg 
continuïteitspla
n bij een ramp 
inschakelen en 
opschalen 
GHOR 

  

9.  Onjuist gebruik 
en toepassing 
van de VBM 
(vrijheids 
beperkende 
maatregelen) 

Kennis achterstand 
van de 
medewerkers, 
gewenning van oude 
procedures, wennen 
ermee te leren 
omgaan 

Schadelijke gevolgen 
voor de client, 
imago, slechte audit 
resultaat, inspectie 
rapport waarin dit 
als aanmerking geeft 

waarsch
ijnlijk 

groot hoog Speerpunt 2022 
opleidingsplan 
en 
cultuurtransitie 
commissie 
vrijheid en 
veiligheid 

Verminderen 
 
 

Rapporteren in de 
kwartaal rapportages + 
focus 
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B. MEDEWERKERS 

B Risico [‘s]  
(ongewenste 
gebeurtenis) 

Oorzaak [oorzaken] Gevolg[en] Kans  Effect  Risico Genomen 
maatregelen 

Status 
CONCEPT 
sept 2021 

Acties 

1 Personele 
onderbezetting  
 

Verzuim.  
Krappe arbeidsmarkt. 

Onverantwoorde zorg. 
Extra kosten voor 
vervanging. Demotivatie 
bij medewerkers. 
Leidinggevende zijn te 
operationeel bezig 
waardoor andere zaken 
blijven liggen 

waarschijn
lijk 

groot hoog Scherpe focus op 
verzuim, aandacht 
medewerkers, 
opleiden, investeren 
in plezierige 
werkomgeving, 
ambassadeurschap 
van de medewerkers 

voorkomen Voortdurende 
monitoring, 
tevredenheid, verzuim 

2 Medewerkers 
onvoldoende 
betrokken bij de 
organisatie,  
overbelasting 
medewerkers 
 
 
 
 
 

Noodzaak tot 
verandering niet 
duidelijk, niet willen / 
kunnen veranderen. 
Nieuwe 
organisatiestructuur en 
nieuwe medewerkers. 
 
Bereiken we de 
medewerker voldoende 
met onze interne 
communicatie en is er 
genoeg effect van de 
team ontwikkeltrajecten. 

Inflexibel personeel. 
minder gemotiveerd, 
weinig interesse. 
Oplopende werkdruk  
Stijging verzuim. 
Ontevredenheid bij 
medewerkers.  
Niet in kunnen spelen op 
nieuwe (zorg)vragen. 
Slechte kwaliteit van zorg 
en dienstverlening. 
 
 
  

Waarschij
nlijk 

Matig laag Voortdurende focus 
en aandacht voor 
medewerkers, 
voorbeeldgedrag, 
korte lijnen 
communicatie, 
rechtstreeks 
betrekken en 
communiceren 

verminderen Meelopen/ 
meewerken van de 
kwaliteitsteam 
medewerkers op de 
werkvloer 

4 Agressie tegen 
medewerkers. 

Gedragsproblematiek bij 
bewoners. Onjuiste 
bejegening van 
bewoners. 
Bejegening door 
familie/mantelzorgers 

Verhoogde werkdruk. 
Vermindering werksfeer. 
Verzuim.  

zeldzaam groot Zeer 
laag 

Gedrags visites 
ingezet door de 
psycholoog en de so-
er 

verminderen Monitororen op effect 
genomen maatregel 

5 Onvoldoende 
gekwalificeerd 
personeel: 
verzorgend, 
medisch en ICT en 
facilitair. 

Concurrentiepositie. 
Krappe arbeidsmarkt 
Verzwaring van de zorg. 

Kwaliteit van zorg- en 
dienstverlening is niet 
optimaal. Niet kunnen 
voldoen aan zorgvraag. 
Kostenverhoging door 
externe inhuur. 
Onvoldoende begeleiding 
stagiaires.  

waarschijn
lijk 

groot hoog Bouwen aan imago 
en aantrekkelijk 
werkgeverschap.  

verminderen Strategisch 
opleidingsbeleidsplan 
onderdeel van het 
meerjaren strategisch 
beleid. Behoud en inzet 
personeel 1 van de drie 
toppijlers 

6 Uitval 
functionarissen op 
cruciale 
bedrijfsprocesposte
n  

omvang van de 
organisatie. 

Stagnatie 
cliëntadministratie en 
salarisadministratie. 
Debiteuren/ crediteuren 
en salarisadministratie 

Onwaarsc
hijnlijk 

Groot laag Binden en boeien 
van 
sleutelfunctionarisse
n en deze volledig in 
dienst bij HHH 

behouden Voortdurende 
alertheid en focus op 
samenwerking met 
andere partijen en 
aantrekkelijk 
werkgeverschap 
behouden 

7 Onvoldoende 
medewerkers-
tevredenheid. 

Onvoldoende autonomie. 
Onvoldoende 
waardering. 
Onvoldoende 
betekenisvol werk 
(afwisseling, belang voor 
groter geheel). Moeite 
met veranderingen. 
Moeite met zelfsturing. 
Maatschappelijke onrust 
(ontslagen elders in de 
zorg) 

Vermindering motivatie / 
inzet. Hoog verloop. Extra 
werving- en 
selectiekosten. 

onwaarsch
ijnlijk 

groot laag Aandacht + 
communicatie + 
verantwoordelijk 
dicht bij primaire 
proces investeren in 
community 

behouden Mmo2022 + acties 
2020 monitoren en 
actieve inzet Or hierbij 

8 Conflict met de OR. 
 

Wantrouwen. Imagoschade. Juridische 
procedures. 

Onwaarsc
hijnlijk 

groot laag Werken aan 
professionalisering 
or; transparantie en 
open communicatie 

behouden Aan het einde van de 
jaarlijkse externe 
scholing aan de or de 
bestuurder uitnodigen 
en dit thema 
bespreken 

9 Ongevallen 
medewerkers en 
ernstige incidenten  
 

Onveilige situaties in 
contact met bewoners,  
Ongelukken in het 
gebouw 

Ernstig letsel bij 
medewerker 

zeldzaam groot Zeer 
laag 

RI&E is uitgevoerd 
en geimplementeerd  

voorkomen Monitoring en 
agenderin gin de arbo 
commissie or-bestuur 
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C. ORGANISATIE  

C Risico [‘s]  
(ongewenste 
gebeurtenis) 

Oorzaak [oorzaken] Gevolg[en] Kans 
 

Effec
t  

Risico Genomen Maatregelen Status 
CONCEP
T sept 
2021 

Acties 

1 Datalekken Niet zorgvuldig omgaan 
met persoonsgegevens 

Verantwoordelijk gesteld 
worden voor openbaar 
komen van privé 
gegevens. Kan leiden tot 
hoge boetes. 
Imagoschade 

zeldzaam groot Zeer 
laag 

Proces en alle 
samenhangende 
activiteiten mbt AVG 
ingevoerd en middels 
audits geborgd 

behoud
en 

monitoring 

2 Onvoldoende 
planning en 
control ingericht 

 Te laat ingrijpen bij 
negatieve 
ontwikkelingen. 
 

Zeldzaam Mati
g 

Zeer 
klein 

Invoering en 
implementatie AFAS 
boekhoudpakket + 
professionaliseringsslag 
administratie en in 
eigen beheer van 
manager bedrijfsvoering 
full time 

behoud
en 

 

3 Geen / beperkte 
contractering met 
Zorgkantoor / 
Zorgverzekeraar / 
Gemeente. 

Kleinschaligheid 
(beperkte 
onderhandelingspositie). 

Verzwakking financiële 
positie. 

Zeldzaam 
( 
meerjaren 
contracteri
ng wlz) 

groot Zeer 
klein 

Professionalisering 
inkoopproces: 100% 
contracteren 

Behoud
en 

 

4 Niet doorgaan 
project 
nieuwbouw HHH 

Te hoog oplopende 
bouwprijzen en niet rond 
krijgen financiering 

Financiële schadepost 
van 500K 

onwaarsch
ijnlijk 

matig laag Professionele 
projectstructuur + 
externe advisering 

realiser
en 

 

5 Fraude. Crimineel gedrag van 
medewerkers / 
vrijwilligers. Geen VOG 
beschikbaar. (Verklaring 
Omtrent Gedrag) 

Imagoschade. Financiële 
schade 

Onwaarsch
ijnlijk 

klein Zeer 
laag 

Vog ook bij vrijwilligers, 
gedragscode, 
dossieropbouw, open 
en transparante cultuur 

voorko
men 

 

6 Onbeschikbaarheid 
netwerk [incl. ECD] 
toegankelijkheid 
applicaties. 

 Problemen met software 
/applicaties 

Irritaties bij gebruikers  
Clientgegevens 
onvoldoende 
beschikbaar 

Zeldzaam Groo
t 

Zeer 
laag 

Protocol + redundant 
uitgevoerde lijnen 

accepte
ren 

 

7 Slecht beheer 
gebouw ( is in 
eigendom) 

Ontbreken specifieke 
kennis en expertise 

Achterstallig onderhoud, 
hoge onbekende kosten 

onwaarsch
ijnlijk 

klein Zeer 
laag 

Mjop vastgesteld + 
aannemen van een 
medewerker die eea 
coördineert en in stand 
houdt 

 Voortgang in de 
commissie VIM 
( Vastgoed-ICT-MJOP) 

8 cybercriminaliteit Steeds verder 
toenemende 
mogelijkheden van ict, 
inbreken, frustreren, 
hacken etc. 

Platleggen van systemen 
en niet beschikbaarheid 
van gegevens: bewoners, 
medewerkers en bank 
gegevens 

waarschijn
lijk 

groot hoog Samenwerking met 
Contict die gesafed zijn 
en onze gegevens goed 
gestored hebben. Check 
cyber verzekering 
gedaan. Nu niet nodig 
door de manier waarop 
wij eea hebben 
ingeregeld. Echter het 
gedrag en de risco’s 
door medewerkers is 
niet 100% proof en 
dicht. Hiermee veel 
aandacht voor 
bewustwording en 
strengere protocollering  

voorko
men 

Actieplan voor commissie 
VIM 
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D. MAATSCHAPPIJ 

 

D Risico [‘s]  
(ongewenste 
gebeurtenis) 

Oorzaak [oorzaken] Gevolg[en] Kans Effect  Risico Genomen 
Maatregelen 

Status 
Concept 
2021 

Acties 

1  Niet voldoen aan wet- 
en regelgeving. 
 
 
 

Geen Compliancebeleid  
Invoering Wet Zorg en 
Dwang 
Invoering AVG 

Wijziging in wet– en 
regelging worden niet 
doorgevoerd.  
Maatregelen vanuit het 
Ministerie  

Zeldzaam Groot Zeer 
laag 

Acties projectmatig 
uitgevoerd 
Inmiddels toetsing 
IGJ 

voorkomen  

2 Imagoschade. Calamiteit, incident, klacht. Verzwakking 
concurrentiepositie. 

Zeldzaam groot Zeer 
laag 

Voortdurende pr en 
marketing alertheid, 
inzet sociale en 
fysiek media 

voorkomen  

3 Verlies 
kwaliteitskeurmerk 
( ISO-EN-NEN) 

Opvolging kwaliteitsmana-
gementsysteem is niet 
optimaal. 

Tarieven met zorgkantoor 
onder druk 
Stagnatie 
professionaliseringsslag 

onwaarschijn
lijk 

matig laag Dubbele bezetting 
bij uitval 
kwaliteitscoordinato
r  

voorkomen  

4 Verdere afname WMO 
dienstverlening 

Concurrentie en te weinig 
interne focus 

Verdringing uit de markt 
Minder toestroom voor 
intramurale bewoners 
imago 
 

onwaarschijn
lijk 

matig laag Aankoop Pastorie: 
plan voor wmo 
dienstverlening 
breder trekken: 
buurthuiskamer; 
dagverpleging; 
outreachende 
thuisbegeleiding 

voorkomen  

5 Verandering 
overheidsbeleid / 
terugdraaien verruiming 
extra middelen 
kwaliteitskader of niet 
opnemen in het tarief 

Economische crises 
ingegeven door de Corona 
pandemie 
Nieuwe regering, uitstellen 
beleid 

Tekorten, niet sluitende 
begroting 
Vertrouwen naar de 
sector 
Lagere kwaliteit 
dienstverlening 
Angst en onzekerheid bij 
de medewerkers 

waarschijnlijk matig laag  accepteren  

 

De top 5 risico’s: 

1. Het binden en boeien van personeel 

2. Voldoende gekwalificeerd personeel kwaliteit 

3. Fouten bij risicovolle handelingen: medicatie en vallen en invoering WZD 

4. Personele onderbezetting 

5. ICT: veilig werken, cybercriminaliteit 

4.6. Toekomstparagraaf 

Het Hooge Heem heeft de ambitie om naast de fysieke uitbreiding ook een forse stap te zetten op het 

gebied van personele groei. De strategie is om gebruik te maken van onze aantrekkingskracht in de 

community (extern) en de cultuur van sterke betrokkenheid (intern) om daarmee mensen te verleiden een 

opleiding binnen HHH te volgen of medewerkers terug te halen naar de regio.  

De stappen gezet op het gebied van ICT en toepassing van Domotica vragen een verdere versnelling en 

uitdieping om daadwerkelijk winst te halen uit de toepassing van nieuwe technieken. Voor de korte termijn 

zal heel concreet met de inzet van techniek de nachtzorg worden teruggebracht.  

Het strategisch beleidsplan; ‘ Bestemming 2027’ biedt duidelijkheid en perspectief over waar Het Hooge 

Heem wil staan over 5 jaar. Vanuit kansen- en bedreigingenbenadering is een duidelijke koers ingezet en 

tevens de relativering van hoe op de onzekere factoren kan worden geanticipeerd. 
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5. Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem steunt op een jaarlijks terugkerende 
cyclus. Deze start met een begrotingsbrief. De belangrijkste bouwstenen daarvoor zijn o.a. het 
kwaliteitsjaarverslag (t-1), het financiële jaarverslag (t-1), de risicoanalyse, de inkoopvoorwaarden van het 
Zorgkantoor, Zorgverzekeraars en gemeente en de prioriteiten en speerpunten uit het Strategisch 
Beleidsplan 2022-2027. De RvB stelt de kaders vast in samenspraak met MT, RvT, CR en OR om instemming 
en draagvlak te creëren. Het fundament van de begroting is de verwachte zorgvraag, welke vervolgens leidt 
tot een omzet-, personeels- en materiele begroting. Naast genoemde begroting wordt er ook een 
investerings- en een liquiditeitenbegroting opgesteld. Al deze begrotingen worden door de RvB vastgesteld 
en door de RvT goedgekeurd. 

Elk kwartaal worden kwartaalrapportages opgesteld waarin de realisaties en prognoses gerapporteerd 
wordt op de gestelde doelen. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een BI-tool en een aantal 
veelgebruikte applicaties in de VVT. Deze rapportages worden besproken met de RvB, RvT, CR en OR. 

Uiteindelijk wordt na afloop van het kalenderjaar een jaarverslag inclusief jaarrekening opgesteld. 

HHH is zich bewust van de beveiligingsrisico’s met betrekking tot IT. Onze externe  IT-partner verricht 
periodiek risk-assessments uit op de kritische componenten van de bedrijfsvoering onderverdeeld in 
hardware, software en procedures. Daarnaast verricht onze externe IT-partner analyses naar aanleiding van 
incidenten of bevindingen welke tijdens (interne) audits aan het licht komen. 
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6. Financieel beleid 

6.1. Algemeen financieel beleid 

Het financiële beleid van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem is erop gericht om binnen de kaders 

van de WLZ, ZVW en WMO een betrouwbare en stabiele zorgaanbieder te zijn. Om dit te kunnen realiseren 

is jaarlijks een positieve toevoeging aan de algemene reserves noodzakelijk om het eigen vermogen verder 

op te bouwen, te investeren, de liquiditeitspositie verder te verbeteren i.v.m. toekomstige bouwplannen en 

om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. 

6.2. Resultaat 

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 522.515 (€ 789.867 in 2020). Wanneer de 

bijzondere last in 2021 m.b.t. de voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren van € 391.769 buiten 

beschouwing wordt gelaten, is het resultaat beter dan dat van 2020. De omzet is in 2021 met € 0,5 miljoen 

gestegen naar € 9,5 miljoen. De rentabiliteit (resultaat / opbrengsten) komt uit op 5,5%. 

6.3. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen steeg van € 3.336.388 naar € 3.858.903. De solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 

is gestegen naar 24%. 

6.4. Liquiditeit 

De liquiditeit nam in 2021 met € 382.706 toe tot € 2.565.761 ondanks de aankoop van Pastorie aan de 

Hoflaan 63. De loan-to-value (langlopende leningen/vaste activa) bedraagt 77,8% en de DSCR (het totaal 

van de rentelasten, huurlasten en aflossingsverplichtingen als factor van het bedrijfsresultaat) is 1,4. 

 

2021 2020

Solvabiliteit

Eigen vermogen/opbrengsten 40,70% 37,20%

Eigen vermogen/balanstotaal 24,00% 21,40%

Financiering en liquiditeit

Financieringspositie 111,20% 110,90%

Loan to value 77,80% 84%

DSCR 1,4 1,9

Liquiditeitsratio 1,8 1,8

Rentabiliteit

Resultaat/opbrengsten 5,50% 8,80%

Resultaat/eigen vermogen 13,50% 23,70%

EBITDA/opbrengsten 15,00% 19,90%  
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6.4. Verwachtingen 2022 

Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem verwacht voor 2022 nagenoeg eenzelfde resultaat als over 

2021. Dit wordt mede ingegeven door voorzichtigheid in gehanteerde uitgangspunten van de prognoses. Er 

vindt een adequate monitoring plaats op de uitvoering van de KPI’s, zoals o.a. resultaat, ingezette formatie, 

bezetting en ziekteverzuim. 

Corona leidt in ook in 2022 tot extra kosten. HHH zal gebruik maken van de compensatieregelingen van de 

overheid om het financiële effect zoveel mogelijk te reduceren. 

In 2022 zal HHH verder werken aan de businesscase nieuwbouw 3e woontoren en de verwachting is dat 

ultimo 2022 daarover een definitief besluit valt. 
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7. Kwaliteitsverslag 

WoonZorgCentrum Het Hooge Heem biedt vanuit de kernwaarden Gastvrij, Vertrouwd en Professioneel 

zorg aan kwetsbare ouderen in Grootegast en omgeving. Het kwaliteitskader ‘Thuis in het Verpleeghuis’ is 

leidend in de vormgeving van de organisatie. Om de organisatie, de uitgangspunten en de werkprocessen 

efficiënt, doelmatig en verantwoord vorm te geven wordt er planmatig gewerkt. De Plan-Do-Check-Act- 

cyclus is daarin leidend. 

Het doel van het kwaliteitsteam is om alle (kritische) processen te monitoren en bij te stellen. Dit leidt er 

toe dat de kwaliteit van zorg in Het Hooge Heem voldoet aan de HKZ norm.  

Het kwaliteitsteam werkt op basis van de KwaliteitsLetter. In dit document worden acties beschreven die 

uitgevoerd worden of nog uitgevoerd moeten worden. Audits, jaaractieplannen, Inspectierapporten etc. 

vormen de input voor de KwaliteitsLetter. De voortgang van de acties wordt bewaakt in het kwaliteitsteam. 

Het team heeft een coördinerende rol in de uitvoering en evaluatie van de acties.  

Om de steeds complexere zorg en specialisaties goed te borgen in de primaire zorg en werkprocessen heeft 

Het Hooge Heem voor een aantal specifieke thema’s aandachtsvelders geschoold en geïnstrueerd.  

Het Hooge Heem heeft aandachtvelders op de volgende gebieden: 

• Ergocoaches 

• Palliatieve zorg 

• Diabetes 

• Incontinentie 

• Hygiëne- en infectiepreventie  

• Mondzorg 

• Wondzorg 

• Leermanagementsysteem en toetsing 

• Vrijheid en veiligheid (Wet zorg en dwang) 

• Werkbegeleiding 
 

Vanaf 2022 werken alle aandachtgebieden met speerpunten verwerkt in een jaaractieplan. De speerpunten 

zijn ook input voor het KwaliteitsLetter waarmee de voortgang van de actiepunten wordt bewaakt.  

In dit hoofdstuk zal aan de hand van de thema’s uit het kwaliteitskader VVT verslag worden gedaan en 

inzicht worden gegeven in de voortgang van de kwaliteit. 

7.1. Thema persoonsgerichte zorg 

De bewoners komen bij Het Hooge Heem wonen in een levensfase waarin zij kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

Om zo goed mogelijk de bewoners te leren kennen, wordt er daar waar mogelijk een huisbezoek afgelegd. 

Persoonsgerichte zorg is in onze visie de basis en de kern van alles wat wij doen. Ook in 2021 hebben we te 

maken gehad met corona en hebben we veel activiteiten moeten organiseren op eigen afdelingen. De 

aandacht voor het individuele welzijn is gebleven. 
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7.1.1. Cliëntdossier 

In 2021 is er verder vorm en inhoud gegeven aan het cliëntendossier van ONS Nedap. Het dossier is een 

hulpmiddel om de continuïteit van de zorg en dienstverlening te waarborgen. Het dossier zo inrichten dat 

gelijk duidelijk wordt wie de bewoner is, draagt bij aan onze visie op persoonsgerichte zorg. 

Met een groep medewerkers wordt gekeken naar het proces en hoe het dossier daarin kan ondersteunen. 

Samen met de applicatiebeheerder wordt gekeken naar de mogelijkheden die Nedap heeft en hoe het de 

beste ondersteuning kan geven aan de bewoner, familie en de zorgmedewerkers.  

7.2. Thema Wonen en welzijn 

Onze visie rondom dit thema is om het leven, het wonen en het welzijn van de kwetsbare bewoner zo 

aangenaam en plezierig mogelijk te maken. Dit staat centraal en vanuit dit vertrekpunt worden de overige 

zaken opgepakt en uitgevoerd. De bewoner woont gemiddeld korter dan een jaar in het 

WoonZorgCentrum. Dit perspectief onderstreept de intentie om het verblijf zo aangenaam mogelijk te 

maken. 

7.2.1. Organiseren herdenkingsbijeenkomst 

Bewoners wonen in de laatste levensfase bij ons. Vragen rondom zingeving hebben een belangrijkere rol 

gekregen. In individuele gesprekken met behandelaar, dominee en zorgmedewerker is dit in de 

familiegesprekken, de MDO’s en in het bijbeluurtje meer aan de orde. Voor deze thema’s heeft Het Hooge 

Heem een geestelijke verzorger in dienst die structureel beschikbaar is voor onze bewoners. Eveneens is er 

een sterke roep om jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst te organiseren om de overledenen te herdenken, 

maar ook een plek waarin voor de nabestaanden (en ook voor de medewerkers) een fase van intensieve 

zorg kan worden afgerond. Dit is in 2021 niet gelukt, deze staat voor 2022 op de planning. 

7.2.2 Hygiëne- en infectiepreventie 

UIT HET JAARVERSLAG 2021 DESKUNDIGE INFECTIEPREVENTIE GGD GRONINGEN  

Jaargesprek 2021  

Per 1 juni ’18 heeft Het Hooge Heem in Grootegast de inzet van de Deskundige Infectiepreventie van 
GGD Groningen vastgelegd in een contract. Daarbij is de afspraak gemaakt om jaarlijks in december een 
gesprek te hebben, waarbij we het afgelopen jaar evalueren en werkafspraken voor het komende jaar 
maken.  
Door de COVID-19 pandemie is de inzet van de DI en de IPC anders verlopen. Het jaargesprek heeft 
daardoor ook op een andere wijze en telefonisch plaats gevonden. We hebben de wijzigingen binnen 
HHH en de IPC besproken. 
 

Infectiepreventie commissie  

In 2021 is de infectiepreventie commissie [IPC] 3x bijeengeweest: op 22 maart, 14 juni, 29 september 
en in december stond ook een IPC op de planning maar deze is verplaatst naar januari 2022.  
We hebben aandacht besteed aan de praktische uitvoering van de hygiëne en infectiepreventie-
maatregelen (H&IP) rondom COVID-19. We hebben scholingen gepland en de DI heeft kennis gemaakt 
met de Specialist Ouderengeneeskunde en de kwaliteitscoördinator. 
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GGD DI inzet 2021:  

• Advies [aanvullingen/ vragen] m.b.t. IPC agenda en notulen  

• Advies [aanvullingen/ beantwoorden] vragen via mail, app en telefonisch vooral COVID-19 gerelateerd; 
testen, quarantaine en H&IP  

• Op 1 maart, 14 oktober en 3 november een hygiënescholing (voor huiskamermedewerkers en voor 
aandachtsvelders o.a. over urineweginfecties) 
 
Ideeën / voorstel voor plannen 2022 

• IPC overleg plannen 

• Hygiëne audit samen met een lid van de IPC 

• Schrijven hygiënerapport en -adviezen 

• Advies over beleid voedselveiligheid voor de woonassistenten. 

• Voorbereiden en verzorgen van hygiënescholingen 

• Meewerken aan de hygiëneweek 

• Meedenken over beleid afvalverwerking  

Uren inzet GGD DI bij Het Hooge Heem in 2021 

21 uren 

7.3. Thema Veiligheid 

Alles begint bij een veilige woonomgeving. Het Hooge Heem beschikt over een betrekkelijk nieuw gebouw. 

De kleurstelling, het daglicht, het gebruik van herkenbare en warme materialen en de toepassing van 

Domotica: bewegingssensoren voor automatische personenalarmering en automatisch lichtinschakeling, 

dragen bij aan het veilige woon- en leefklimaat. Vanzelfsprekend werkt Het Hooge Heem met een 

meldingssysteem van incidenten. Deze worden geregistreerd en geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor de 

structurele borging van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. De commissie Vrijheid & Veiligheid 

registreert, analyseert en adviseert om -bij toepassen- dit op een verantwoorde manier te laten 

plaatsvinden. In 2021 is er aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de visie achter de Wet zorg en 

dwang, namelijk vrijheid voor de bewoner. Voor bewoners is een cliëntvertrouwenspersoon in het leven 

geroepen. Om de zorg veilig, verantwoord en deskundig te laten plaatsvinden is continue 

deskundigheidsbevordering en -ontwikkeling nodig. Bij Het Hooge Heem worden de medewerkers 

gefaciliteerd om hun bevoegd- en bekwaamheden op peil te houden. 

7.3.1. Melding incidenten 

In 2021 zijn er in totaal 273 incident meldingen gedaan. Er zijn 178 valincidenten geweest, 73 
medicijnincidenten en 13 meldingen die als ‘overig’ zijn ingevuld. Er zijn vier meldingen gedaan van 
incidenten personeel.  
 

 1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021 3e kwartaal 2021 4e kwartaal 2021 

Valincident 32 38 46 62 

Medicijnincident 23 16 18 16 

Overig incident 3 5 3 2 

Onbekend 4 1 3 1 
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7.3.2.1. VALINCIDENTEN: 

Er zijn 178 valincidenten geweest in het jaar 2021. 
 

Gebeurtenissen en oorzaken 
Incidenten ontstaan vaak doordat de bewoner wankel te been staat en/of spierzwakte heeft in de 
benen. Bij 93 valincidenten is het onduidelijk wat er is gebeurd. 
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Er zijn 34 meldingen gedaan waarbij de oorzaak wordt ingevuld als anders. 
De oorzaak van deze incidenten is verschillend: 

• Het verliezen van evenwicht 

• Struikelen 

• Het niet goed in kunnen schatten van afstanden (te vroeg willen gaan zitten waardoor de bewoner 

op de grond valt) 

• Niet of verkeerd gebruik maken van hulpmiddelen.  

• Niet goed op de benen kunnen staan waardoor de bewoner door de knieën zakt.  

• Uitglijden door het ontbreken of verkeerd gebruik van schoeisel. 

 

Gevolgen van het incident 
Bij zes incidenten is de arts geconsulteerd. Van die zes werden bij twee incidenten de bewoner 
doorgestuurd naar het ziekenhuis. Bij een bewoner was er sprake van een bovenbeenfractuur en bij de 
andere mogelijk een heupfractuur.  
 

 
  

  MIC: Klachten Aantal MIC's 

(Nog) niet merkbaar 104 

Ja, pijn aan: 43 

Ja, blauwe plek/zwelling aan: 14 

Ja, schaafwond aan: 9 

Anders, nl: 4 

Onbekend 4 
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7.3.2.2. MEDICIJNINCIDENTEN 

Er zijn in totaal 73 medicijnincidenten geweest. 

 

Oorzaken 
De medicijnincidenten hebben verschillende oorzaken. Een veelvoorkomende oorzaak is dat  
medewerker de medicatie vergeet te geven.  
 

 
 
Er zijn 19 medicijnincidenten die ingevuld zijn als ‘anders’. De oorzaken van deze incidenten zijn 
verschillend: 

• Bewoner spuugde het medicijn uit 

• Medicijn gevonden op de grond/bed 

• Verkeerde medicijn is geleverd 

• Zakje werd geleverd maar zonder medicatie 

• Te weinig baxterzakjes, mogelijk verkeerd toegediend. 

• Bewoner heeft een COVID vaccinatie te veel gehad. Huisarts had één toegediend terwijl bewoner al 

twee vaccinaties had gehad. 

 

Gevolgen van het incident 
Er zijn twee incidenten waarbij wordt geschreven dat het incident gevolgen heeft gehad. Er wordt niet 
beschreven wat de klachten zijn. Wel gaat het om pijnmedicatie die pas de volgende dag is geleverd, 
waardoor er niet gelijk gestart kon worden met de medicatie. 
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7.3.2.3. OVERIGE INCIDENTEN 

Overige incidenten zijn incidenten die niet een val- of medicijnincident betreffen. In 2021 zijn er 13 
incidenten geweest die als ‘overig’ zijn ingevuld. 
 

Omschrijving van het incident Aantal 

De katheter is niet op tijd verwisseld 1 

De sensor stond niet aan 2 

Bewoner rookte op eigen kamer 1 

Seksueel ontremd gedrag naar medebewoner 1 

Verdwalen  1 

Bewoner (niet dezelfde bewoner) zoekt conflict 4 

Agressief gedrag naar medebewoner 1 

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag 2 

 

Oorzaken 
De oorzaak van deze incidenten is ingevuld als ‘onbekend’ 
 

Gevolgen van het incident 
Er zijn drie incidenten die gevolgen hebben gehad. Er is geen omschrijving gemaakt van de klachten. 
 
 

 
7.3.2.4.  MELDING INCIDENTEN PERSONEEL 

In 2021 zijn er 7 meldingen gedaan van incidenten personeel. 
 

MIC Klachten Aantal MIC's 
(Nog) niet 
merkbaar 71 

Ja, nl. 2 

MIC Klachten Aantal MIC's 

(Nog) niet merkbaar 10 

Ja, pijn aan: 2 

Anders, nl: 1 
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Moeilijk hanteerbaar gedrag: 
De bewoner is bekend met moeilijk hanteerbaar gedrag. Daar zijn omgangadviezen voor beschreven. De 
medewerker heeft hiernaar gehandeld. 
 
Onjuiste bejegening: 
Medewerker werd onjuist bejegend door een familielid. Het ging om het gebruik van een hulpmiddel bij de 
bewoner. De ergotherapeut heeft met desbetreffende familielid gesproken en daarmee het contact kunnen 
verbeteren tussen familie en de medewerker. 
 
Een stagiaire werd onjuist bejegend door een bewoner. De bewoner maakte discriminerende uitspaken 
over haar hoofddoek. De praktijkopleider heeft een gesprek gehad met de stagiaire en haar 
werkbegeleider. 
 
Prikaccident: 
Het prikaccident heeft geen gevolgen gehad. Er is een melding gedaan bij de arts die prikaccidenten 
behandeld. 
 
Agressief gedrag: 
De bewoner toonde fysiek agressief gedrag naar de medewerker toe. Het incident is besproken met de 
psycholoog. Hij heeft een observatie gedaan van het gedrag van de bewoner en omgangsadviezen gegeven 
aan het desbetreffende team.  
 
Ongeval: 
Een medewerker heeft zich gesneden aan het bed van een bewoner tijdens het schoonmaken.  
Een medewerker is tijdens de dienst gevallen, waarschijnlijk onwel geworden. De medewerker is 
onderzocht door eigen huisarts. 
 

7.3.2.5. CORRECTIEVE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN 

Om medewerkers te ondersteunen in het delen van medicatie is het systeem Medimo in 2021 
geïmplementeerd. Het digitaal aftekenen zorgt ervoor dat er overzicht is en dat de medewerkers een 
herinnering krijgen voor het volgende deelmoment. Vergeten medicatie kleurt namelijk rood in het 
systeem.  
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7.3.2.6. CONCLUSIE 

Er is een daling geweest in het aantal MIC meldingen. In 2020 waren er in totaal 302 meldingen gedaan en 
in 2021 zijn er 273 meldingen gedaan. De daling geldt niet voor alle categorieën. Het aantal 
medicijnincidenten is gedaald namelijk van 117 meldingen in 2020 naar 73 meldingen in 2021. Het aantal 
valincidenten is gestegen, namelijk van 153 meldingen in 2020 naar 178 meldingen in 2021.  
 
In 2021 is er aandacht geweest voor de visie achter de Wet zorg en dwang, meer vrijheid voor de bewoner. 
Dit heeft invloed op de inzet van maatregelen, er is namelijk een daling geweest van de inzet van 
maatregelen. Mogelijk is er een verband tussen de stijging van valincidenten en de daling van ingezette 
maatregelen.  
 
De daling van medicijnincidenten zou te maken kunnen hebben met de implementatie van het digitale 
aftekensysteem Medimo.  
 
Het aantal MIP meldingen is gestegen. Het zijn verschillende incidenten. Bij vier meldingen was een 
bewoner betrokken. De meldingen zijn besproken en afgehandeld met de betrokkenen. 
 

7.3.2.7. ACTIEPUNTEN 2022 

Er is een verband tussen de MIC meldingen en de Wet zorg en dwang. Door meer bewustwording van de 
vrijheid van de bewoner versus veiligheid is de verwachting dat het aantal valincidenten zal gaan stijgen. 
Het is belangrijk om met familie en medewerkers in gesprek te gaan over het accepteren van risico’s 
wanneer een bewoner meer vrijheid krijgt. In 2021 is daar een start mee gemaakt. Voor 2022 is dit 
onderwerp een speerpunt.  
 
Om het leren en verbeteren n.a.v. een MIC melding te vergroten, worden medewerkers van de afdeling 
betrokken bij het behandelen van een MIC. Er worden aandachtsvelders gevraagd om de MIC meldingen te 
beoordelen en bijzondere meldingen te bespreken in het team. Ook dit is een speerpunt voor 2022 
 
In 2022 zullen er medicatie aandachtsvelders worden gevraagd om er voor te zorgen dat eigen afdeling 
voldoet aan de medicatieveiligheid. Elk jaar wordt een audit medicatie uitgevoerd door het auditteam van 
het Lerend netwerk. De aandachtsvelders zullen aan de slag gaan met de verbeterpunten uit de audit.   
 

7.3.3. Wet zorg en dwang 

Overzicht inzet maatregelen 

In 2021 is er geen onvrijwillige zorg toegepast. Het aantal ingezette maatregelen dat volgens het 

stappenplan staat beschreven is in de loop van 2021 afgenomen.  

 Aantal 

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Toezicht- overige Domotica 
(Bewegingsmelder) 

13 9 6 3 

Medicatie 4 4 3 4 

Beperking bewegingsvrijheid- overig 
(bed op laagste stand, jumpsuit) 

2 2 2 1 
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Beperking bewegingsvrijheid- mechanische fixatie 
(plaatsen van een rolstoelblad) 

1 1 0 0 

Tabel 1: Aantal ingezette maatregelen per categorie 

Het aantal valincidenten is in 2021 gestegen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel incidenten er per 
kwartaal hebben plaatsgevonden. Mogelijk is er een verband tussen de stijging van valincidenten en de 
daling van ingezette maatregelen. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met familie over valrisico en het 
accepteren daarvan in relatie tot vrijheid voor de bewoner. 

 
 1e kwartaal 

2021 
2e kwartaal 
2021 

3e kwartaal 
2021 

4e kwartaal 
2021 

Valincident 32 38 46 62 

Medicijnincident 23 16 18 16 

Overig incident 2 4 3 2 

Onbekend 3 1 3 1 

Niet gevuld 0 0 0 0 
Tabel 2: Aantal MIC meldingen in 2021 

 

Terugdringen inzet maatregelen 

De reden waarom het stappenplan is ingezet, heeft te maken met de categoriemaatregel, namelijk het 
beperken van de bewegingsvrijheid, medicatietoediening en insluiting. Het plaatsen van een 
bewegingsmelder valt niet onder beperken van bewegingsvrijheid maar onder de categorie ’toezicht’. Dit 
zou een verklaring kunnen zijn voor de daling van het aantal bewegingsmelders. Mogelijk worden ze 
ingezet, maar geregistreerd onder het zorgplan omdat het geen maatregel volgens het stappenplan is.   
 
Zorgmedewerkers worden meer bewust van eigen handelen als het gaat om het inzetten van maatregelen. 
Medewerkers zijn geneigd om te handelen vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel waarin de veiligheid 
van de bewoner voorop staat. De visie achter de Wet zorg en dwang is met name het handelen vanuit 
vrijheid voor de bewoner. Dit vergt een andere manier van denken bij de zorgmedewerkers. Deze 
verandering komt op gang door het voeren van het gesprek over het wel en niet inzetten van een 
maatregel. Dit zou een reden kunnen zijn voor de daling van ingezette maatregelen.  
 
Verbeteringen 

Op 16 juni 2021 heeft Het Hooge Heem Inspectiebezoek gehad. Het was een thematisch bezoek over de 
Wet zorg en dwang. De Inspectie Gezondheidszorg- en Jeugd heeft gesproken met 
cliëntvertegenwoordigers, de cliëntenraad, de Wzd-functionaris, de EVV’er, de kwaliteitsverpleegkundigen, 
de Specialist ouderengeneeskunde, de kwaliteitscoördinator en de bestuurder. De IGJ concludeerde op 
basis van dit bezoek dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken disciplines niet zijn 
vastgelegd in het beleid. Daarnaast wordt het beleid niet geborgd. De rapportage onvrijwillige zorg van de 
2e helft van 2020 ontbreekt.  
Medewerkers vinden het lastig om te beargumenteren of interventies wel of geen onvrijwillige zorg zijn. 
Ook vinden ze het moeilijk om verzet te herkennen. Er moet structurele scholing worden gegeven.  
De rol van de cliëntvertrouwenspersoon moet meer bekend worden in de organisatie. In het dossier wordt 
niet vastgelegd of een bewoner wilsonbekwaam is. De evaluatie van het stappenplan wordt niet 
uitgevoerd.  
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Er is een plan gemaakt om de verbeterpunten uit het Inspectierapport aan te pakken. Daarnaast wil de 
organisatie de visie van de Wet zorg en dwang invoeren in Het Hooge Heem. De vrijheid en veiligheid van 
de bewoner staan tegen over elkaar. De visie moet gericht zijn op de vrijheid van de bewoner met 
geaccepteerde risico’s. 
 
Er is een actieplan gemaakt om de cultuuromslag door te voeren. Er is een aantal zaken dat geregeld 
moeten worden: 

• De taken van de commissie Vrijheid en Veiligheid (VV) omschrijven 

• Aandachtsvelders VV inregelen 

• Themabijeenkomsten/scholingen organiseren 

• Familieavond organiseren 

• De rol van de cliëntvertrouwenspersoon duidelijk maken 

• Train de trainer 

 
Commissie Vrijheid en Veiligheid 
De commissie Vrijheid en Veiligheid komt vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst is er 
aandacht voor het aantal onvrijwillige zorg. De data wordt bekeken vanuit het registratiesysteem. Daarin 
wordt ook de evaluatiedata bewaakt en besproken in de commissie. De voorzitter maakt twee keer per jaar 
een analyse van de onvrijwillige zorg. De rapportage wordt geagendeerd in de commissie. De 
cliëntvertrouwenspersoon wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor het overleg van de commissie. 
Daarnaast zorgt de commissie voor scholingen en themabijeenkomsten. Deze worden meegenomen in het 
scholingsplan. 
 
Aandachtsvelders Vrijheid en Veiligheid (V&V) 
Het Hooge Heem heeft vier aandachtsvelders V&V. Deze medewerkers hebben ook de opleiding tot 
gespecialiseerd verzorgende Psychogeriatrie afgerond.  
De aandachtsvelder fungeert als vraagbaak en is expert voor het aandachtsveld voor de hele organisatie. 
De aandachtsvelder helpt bij het ontwikkelen van het beleid en werkafspraken. Zij geven gevraagd en 
ongevraagd verbetervoorstellen. De aandachtsvelder toetst op naleving van afgesproken beleid door 
bijvoorbeeld audits. Op basis van uitkomsten maken zij een verbeterplan en voeren deze uit in 
samenwerking met de betrokken functionarissen. 
De aandachtsvelder verzorgt in samenwerking met betrokken functionarissen themabijeenkomsten, 
scholingen en casuïstiekbesprekingen. 
 

Het is noodzakelijk dat de aandachtsvelder kennis heeft van de Wet zorg en dwang. Daarom biedt de 
organisatie een scholing aan. Het is de verantwoordelijkheid van de aandachtsvelder om de kennis up-to-
date te houden.  
 
Themabijeenkomsten/scholingen organiseren 
Om de kennis van de medewerkers up-to-date te houden wordt er minimaal één keer per jaar scholing 
georganiseerd.  
 
Familiebijeenkomst organiseren 
In 2022 wordt er een familiebijeenkomst georganiseerd met het thema vrijheid & veiligheid. Het doel is om 
familie bewust te laten worden van de vrijheid van zijn vader of moeder en dat deze voorop moet staan.  
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Cliëntvertrouwenspersoon Wzd: 
De cliëntvertrouwenspersoon Wzd komt vier keer per jaar op locatiebezoek. De kwaliteitscoördinator 
maakt in overleg met de CVP een planning. Daarnaast wordt hij 2 keer per jaar uitgenodigd om deel te 
nemen aan het overleg van de commissie V&V. Daarnaast neemt hij één keer per jaar deel aan een 
vergadering met de cliëntenraad. 
 
Train de trainer: 
De aandachtsvelders V&V en de kwaliteitscoördinator krijgen een training om de feitelijke inhoud en de 
visie van de Wzd over te kunnen brengen aan de medewerkers. Om de vrijheid en veiligheid onderdeel te 
laten worden van de zorgverlening is een cultuuromslag nodig. De aandachtsvelders hebben daar een 
belangrijke rol in. Zij moeten de cultuuromslag door kunnen voeren door aandacht te geven aan de visie 
van de Wzd, namelijk vrijheid van de bewoner voorop stellen. 
 

UIT HET JAARVERSLAG QUASIR 2021 

Algemeen 
Het jaar 2021 was het tweede jaar sinds de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht werd. De 
coronapandemie beïnvloedde ook dit jaar het leven van cliënten, het werk van medewerkers en dat 
van de CVP Wzd.  
 
Het vroeg zowel van de zorgaanbieder als van de CVP Wzd creativiteit en flexibiliteit om de 
zichtbaarheid ook in tijden van beperkingen te vergroten zodat cliënten, familie en ook medewerkers 
weten van het hoe en het waarom van de CVP Wzd en de mogelijkheden om daar laagdrempelig een 
beroep op te kunnen doen voor ondersteuning, advies en voorlichting. 
 
Voorlichting 
Het Hooge Heem heeft op 24 juni jl. een themabijeenkomst georganiseerd rond het thema Wet zorg en 
dwang. Hierbij waren de Raad van Toezicht, de OR en de cliëntenraad uitgenodigd. Ook de 
cliëntvertrouwenspersoon Wzd was uitgenodigd. Helaas kon hij niet aanwezig zijn vanwege een andere 
al ingeplande afspraak. De CVP Wzd is twee keer aanwezig geweest bij de commissie ‘vrijheid en 
veiligheid’. 
Op deze wijze kon hij de ontwikkelingen op het gebied van de Wet zorg en dwang binnen Het Hooge 
Heem goed volgen en was hij tevens uitgenodigd om te participeren en zijn functie te verduidelijken 
voor de aanwezigen. Ook is hij uitgenodigd voor het bijwonen van de cliëntenraad het afgelopen jaar. 
Naar aanleiding van een bezoek van de IGJ aan het Hooge Heem met als onderwerp de Wet zorg en 
dwang is hij uitgenodigd om uitleg te geven over de implementatie van zijn rol binnen het Hooge 
Heem aan de IGJ.  
 
De openheid van Het Hooge Heem over de implementatie van de Wet zorg en dwang en de functie 
van CVP Wzd wordt gewaardeerd. 
 
Kwesties 
In 2021 zijn er geen cliënten of vertegenwoordigers die een beroep hebben gedaan op de CVP Wzd. 
 
Signalering 
De CVP Wzd heeft ook een wettelijke taak om signalen over tekortkomingen in de structuur of de 
uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf te melden, voor zover deze 
afbreuk doen aan de rechten van een cliënt. Een signaal attendeert de zorgaanbieder op het feit dat 
er ergens in de uitvoering of structuur van de zorg een objectief meetbare tekortkoming in het 
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cliëntrecht is. Het signaleren kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en gebeurt in 
principe, conform het signaleringskader CVP Wzd van de Landelijke Faciliteit, bij de zorgaanbieder. 
Met de zorgaanbieder worden afspraken gemaakt over de route rond signaleren en waar een signaal 
in eerste instantie wordt neergelegd. Er bestaat een mogelijkheid tot opschaling naar de IGJ als de 
tekortkomingen in het cliëntrecht blijven voortbestaan. De CVP Wzd signaleert, maar handhaaft niet. 
Dit is een taak van de IGJ. 
 
In 2021 heeft de CVP geen signalen afgegeven. 
 

Locatiebezoeken 
Alle locaties die geregistreerd zijn in het locatieregister (drie woningen) zijn twee keer bezocht in het 
afgelopen jaar. Er waren periodes dat het niet mogelijk was een bezoek te brengen in verband met de 
coronamaatregelen. In goed overleg was het mogelijk om in andere periodes wel de afspraken te maken.  
 
Speerpunten 2022 
Het doel voor 2022 is het verder ontwikkelen van de visie van de Wet zorg en dwang. Het is belangrijk dat 
de medewerkers zich meer bewust zijn van hoe belangrijk vrijheid is voor de bewoner. 
De speerpunten zijn dan ook meer aandacht voor gespreksvoering door middel van casuïstiekbespreking. 
Maar ook gespreksvoering met familie door bijeenkomsten over dit onderwerp te organiseren. 
 
Daarnaast wil Het Hooge Heem in 2022 gerealiseerd hebben dat de deuren van de ‘gesloten afdelingen’ 
open gaan. Dat betekent dat de code van de lift er af gaat. De aandachtsvelders zullen hier een concreet 
plan voor maken, om de betrokken partijen hier goed over te infomeren.  

7.3.4. Auditresultaten 

In 2021 zijn er twee audits uitgevoerd; medicatieveiligheid en persoonsgerichte zorg. Door de coronacrisis 

was het niet mogelijk om alle audits uit te voeren. 

7.3.4.1 MEDICATIEVEILIGHEID 

Inleiding 
Op 4 mei 2021 heeft er een interne audit medicatieveiligheid plaatsgevonden vanuit het Lerend Netwerk. 
De audit is uitgevoerd door twee medewerkers uit Westerholm. De auditors hebben gesprekken gevoerd 
met medewerkers van een afdeling individueel wonen en van een verpleegafdeling. 
 
Auditdoelstelling 
Het doel van de audit is om inzichtelijk te krijgen welke onderdelen rondom medicatieveiligheid goed 
ingericht zijn binnen Het Hooge Heem en welke zaken nog aandacht verdienen.  
 
Reikwijdte 
De audit is uitgevoerd op afdeling Oost 1 en afdeling West 3/Bg aan de hand van een vooropgestelde 
auditlijst. Het gesprek is gevoerd met een EVV’er en met een verpleegkundige. 
 
Auditklant: WoonZorgCentrum Het Hooge Heem 
Auditee: Verpleegkundige Oost 1 en verpleegkundige West bg/3 
Auditor: Twee verpleegkundigen van Westerholm 
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Auditcriteria: 
Binnen het Lerend Netwerk is een auditvragenlijst opgesteld. De volgende onderwerpen kwamen aan de 
orde:   

• De procedure rondom het delen van medicatie 

• Bevoegd- en bekwaamheid 

• Controle op de aftekenlijst en het aftekenen 

• Voorraad medicatie  

• Het beleid rondom melden van incidenten.  

 
Resultaten: 

Procedure rondom het delen van medicatie  

Pluspunten: 
• Medewerker kon vertellen welke protocollen (Vilans) gebruikt worden voor het delen van 

medicatie. Medewerker wist dat er een procedure op Mavim staat. 
• Medewerker is bekend met de procedure rondom het uitvoeren van een medicatiereview. 
• In de bekeken medicijnkastjes ligt alleen medicatie op naam. 
• Procedure rondom retourmedicatie is voor de medewerker bekend.  

Punten van aandacht: 
• Het is onduidelijk of de medicatiebeoordeling wordt gerapporteerd in het zorgdossier van de 

bewoner. 
• Eén van de medewerkers wist niet hoe Mavim werkt en waar ze de benodigde processen kon 

vinden. De andere medewerker gaf aan niet in Mavim te kunnen. Omdat hier alle werkprocessen 
op staan, is het van belang dat medewerkers kunnen inloggen en goed weten hoe het 
programma werkt. Hierdoor konden er tijdens de audit geen processen/beleidsstukken ingezien 
worden. 

• In de zorgplannen van individueel wonen lijkt medicatie niet altijd een onderdeel van het 
zorgplan te zijn, waardoor het voor een nieuwe medewerker niet duidelijk is wat afspraken 
rondom medicatie zijn. 

• Het is onduidelijk hoe de organisatie de PDCA-cyclus uitvoert rondom het medicatieproces. Er 
zijn geen aandachtsvelders rondom medicatie. Het is onduidelijk hoe het proces wordt bijgesteld 
en wie dit checkt.  

 

Bevoegd- en bekwaam 

Pluspunten: 
• De verplichte e-learningen staan per functie klaar in het leerportaal, dit maakt dat het mooi 

overzichtelijk is wat medewerkers moeten doen.    

Punten van aandacht: 
• Opvallend was dat beide medewerker iets anders vertelden over het beleid rondom het maken 

van de e-learning. De eerste medewerker gaf aan 1x per jaar, de andere 1x per 3 jaar 
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Aftekenlijst en het aftekenen 

Pluspunten: 
• Een mooie ontwikkeling is het werken met een EVS en het digitale aftekensysteem. 
• Het is duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt rondom het malen van medicatie. Dit is terug te 

zien op de aftekenlijst.  
• Er wordt gebruik gemaakt van de BEM codering. Dit is vastgelegd in het zorgdossier.  
• Op de gecontroleerde aftekenlijsten is er een paraaf gezet bij de verstreken deelmomenten. 
• Op de gecontroleerde aftekenlijsten is er een dubbele controle gedaan bij de medicatie waarbij 

dit moet. 

Punten van aandacht: 
• Gebruik maken van de functies in medimo zoals de controlefoto’s en bestellen van medicatie. 
• De BEM score staat vermeld onder profielvragenlijst in ONS en in Medimo. Bij een bewoner 

kwamen de BEM coderingen niet overeen.  
• Er is een map met A4 papieren voor het maken van een medicatieoverzicht. Dit wordt enkel 

gebruikt wanneer er geen geactualiseerd medicatieoverzicht aanwezig is.  

 

Voorraad medicatie 

Pluspunten: 
• De medicatiekamer en voorraadkast voldoen aan de norm (opgeruimd, schoongemaakt, 

temperatuurregistratie etc.). 

Punten van aandacht: 
• De medicatiekast op de zusterpost PG leek onoverzichtelijk.          

 
 

Melding incidenten 

Pluspunten: 
• MIC meldingen worden besproken in het teamoverleg, waardoor medewerkers met elkaar 

in gesprek gaan en van elkaar kunnen leren. 

Punten van aandacht: 
• Medewerker kan de procesomschrijving van de MIC niet laten zien omdat zij niet weet hoe 

zij dit in Mavim kan vinden. 

 
Conclusie: 
De praktische uitvoering rondom medicatieveiligheid wordt goed uitgevoerd. Er is aandacht nodig voor het 
beleid medicatieprocedure en waar dit te vinden is. Ook moet het duidelijk worden wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van verbeteracties en evaluatie daarvan rondom medicatieveiligheid. Er is geen 
eenduidig beleid hoe en waar de BEM codering en medicatiebeoordelingen moeten worden vastgelegd.  
 
Acties: 

Actie Datum gereed Wie 

De medicatieprocedure 
omschrijven en vastleggen  

29 juni 2021 Kwaliteitscoördinator 

Mavim uitleggen aan de teams September 2021 Kwaliteitscoördinator 

Verantwoordelijke aanwijzen 
voor de medicatieveiligheid 
(werkgroep/aandachtsvelders) 

27 juli 2021 Kwaliteitsteam 
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Afspraken maken hoe de BEM 
wordt vastgelegd 

Juni 2021 Kwaliteitsverpleegkundigen 

Medicatie opnemen in het 
zorgplan 

September 2021 Werkgroep ONS 

Functies Medimo in gebruik 
nemen (controle foto’s, 
bestellen etc.) 

Juli 2021 Kwaliteitscoördinator en 
kwaliteitsverpleegkundigen 

Medicatiekasten op de afdeling 
op orde maken volgens de norm 

Oktober 2021 Kwaliteitsverpleegkundigen 

 

7.3.4.2 PERSOONSGERICHTE ZORG 

Inleiding 
Op 10 juni heeft er een interne audit persoonsgerichte zorg plaatsgevonden vanuit het Lerend Netwerk. De 
audit is uitgevoerd door twee medewerkers uit Westerholm. De auditors hebben gesprekken gevoerd met 
medewerkers van een afdeling groepswonen en van een verpleegafdeling. 
 
Auditdoelstelling 
Het doel van de audit was om te beoordelen of er zorg wordt geboden vanuit de persoonlijke behoeften 
van de bewoner en om te kijken of er aandacht wordt besteed aan het wonen en welbevinden van de 
bewoner. 
 
Reikwijdte 
De audit is uitgevoerd op afdeling Oost 2 en afdeling West 1 aan de hand van een vooropgestelde auditlijst. 
De auditors hebben eerst een observatie gedaan in de huiskamer en hebben vervolgens een zorgplan 
gezien, samen met de medewerker van de afdeling.  
 
Auditklant: WoonZorgCentrum Het Hooge Heem 
Auditee: Verzorgende IG, tevens EVV op afdeling Oost 2 en verzorgende IG op afdeling West 1 
Auditor: Collega’s van Westerholm: Verpleegkundige en Welzijnsmedewerker tevens EVV  
Auditcriteria: Binnen het Lerend Netwerk is een auditvragenlijst opgesteld. De volgende onderwerpen 
kwamen aan de orde: 

• Stemming/sfeer in de huiskamer 

• Individuele aandacht 

• Activiteiten 

• Aandacht voor persoonlijke gebeurtenissen 

• Aandacht voor voeding 

• Zorgplan:  

Rapportage op doelen 

Dagbesteding 

Wensen en behoeften 

Hobby’s 

Benaderingswijzen 

  



 

Jaarverslaggeving 2021 Pagina 49 

 

Resultaten: 

Pluspunten: 
• Op beide huiskamers heerst een gezellige sfeer  
• Een bewoner wordt betrokken bij het ronddelen van koffie op de gang  
• Er zijn spullen van herkenning aanwezig op de huiskamer 
• Bewoners hebben een ‘cliëntverhaal’, waar veel informatie te vinden is over belangrijke 

gebeurtenissen, hobby’s etc. van de bewoner 
• We werden op beide huiskamers gastvrij ontvangen; er werd bijvoorbeeld gevraagd of we meeaten  
• In het zorgplan staat o.a. de persoonlijkheid/karakter en dagstructuur van de bewoner beschreven 
• Er wordt aan de bewoner gevraagd wat hij/zij wenst (bv. wat te drinken)  
• De huiskamer wordt ingericht aan de hand van actuele thema’s  
• Er is altijd een welzijnsmedewerker op de huiskamer aanwezig 

 

Verbeterpunten: 
• Indien dit mogelijk is, kan een bewoner betrokken worden bij het dekken van de tafel 
• Medewerkers stonden tijdens de broodmaaltijd en liepen veel heen en weer. Dit kan voor veel 

prikkels zorgen. Tip kan zijn om rolkrukjes aan te schaffen zodat medewerkers zich op die manier 
kunnen voortbewegen 

• Bewoners hadden weinig keuze m.b.t. broodbeleg en de tafel werd weinig sfeervol gedekt 
• Werkwijze rondom MDO’s verschillen per afdeling?  
• Medewerker gaf aan dat de familie niet bij het MDO aanwezig is, dit zou een mooie toevoeging 

kunnen zijn  
• Er was 1 bewoner die sinds april in het Hooge Heem woont en nog geen zorgplan had. Medewerker 

gaf aan dat dit te maken had met ziekte van de EVV’er.  
• Op 1 huiskamer kwamen er veel collega’s koffie drinken op de huiskamer. Hierdoor was de 

huiskamer vol en werd er voornamelijk met collega’s onderling gepraat  
• Er wordt weinig gerapporteerd op het gebied van dagbesteding 

 

In ontwikkeling: 
• Het zorgplan wordt op dit moment geschreven vanuit de ‘ik-vorm’. Een medewerker gaf aan dat er 

op dit moment gekeken wordt of dit voortgezet gaat worden. 

 
Conclusie: 
Er is aandacht voor het welzijn van de bewoner. Er wordt gehandeld vanuit de wensen en behoeften van de 
bewoner. De bewoners kunnen wel meer betrokken worden bij de huishoudelijke taken op de huiskamer. 
Er wordt nog weinig gerapporteerd op het welzijn van de bewoner. Daarnaast moet er gekeken worden 
naar de werkorganisatie bij ziekte, zodat taken rondom zorgplan wordt overgenomen.  
 
Vergelijking met audit 2020: 
In 2020 is er ook een audit gedaan rondom persoonsgerichte zorg, dit was voornamelijk een zorgplan 
onderzoek zonder observatie in de huiskamer. De aandachtspunten die uit de audit kwamen hadden vooral 
te maken met de borging en het vastleggen van acties en de evaluatie daarvan. Er werd onvoldoende 
gerapporteerd op effect waardoor er weinig input is voor een evaluatie. Uit deze audit kwam naar voren 
dat er weinig wordt gerapporteerd op welzijn. Ook het opstellen van een zorgplan heeft vertraging 

opgelopen door ziekte. Het cliëntenverhaal en de hobby’s van de bewoner worden goed vastgelegd.  
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Acties: 
 

Actie Datum gereed Wie 

Uitzoeken hoe de broodmaaltijd verloopt op de huiskamer 
(waarom gaan medewerkers niet zitten)? 

Is aanschaf rolkrukjes nodig? 

1 oktober 2021 Kwaliteitsverpleegkundigen 

Keuze broodbeleg uitbreiden 1 september 2021 Teams 

MDO herinrichten 1 november 2021 Change agent 

Scholing rapporteren 31 december 2021 Change agent 

Beleid rondom ziekte van medewerker (Vervanging EVV taken) 1 oktober 2021 HR manager/ 
opleidingscoördinator 

7.4. Thema Leren en verbeteren 

Het leren en verbeteren zien wij als één van onze kerntaken waar wij elke dag aan blijven werken. Het is 

een continue proces dat doorlopend om onderhoud en bijstelling vraagt, continue leren en verbeteren. 

HHH maakt deel uit van een Lerend Netwerk samen met Het Derkshoes uit Westerbork, Westerholm uit 

Haren en Vredewold uit Leek. Het uitwisselen van medewerkers om het effect van leren en verbeteren te 

vergroten is in 2021 niet gelukt maar wordt een speerpunt voor 2022. 

7.4.1. Klachten 

Door de informele cultuur worden zaken inderdaad snel afgehandeld en opgelost. Bewoners en 

familieleden zijn overwegend tevreden en positief. Voor ‘iets’ een officiële klacht wordt, is het al opgelost. 

In een veranderende organisatie waarin bewoners steeds korter verblijven, zorg meer complex wordt, 

families/systemen meer eisen en vragen, is het noodzakelijk om meer inhoudelijk zicht en inzicht in de 

kwaliteit van de dienstverlening te hebben. Als onderdeel van het dossier is er nu een klachtenregistratie-

systeem in het dossier geïntegreerd.  

Vanuit de BI tool kan daar gericht op worden gerapporteerd. Echter, de mate waarin dit wordt gebruikt is 

nog minimaal. Met het meer uitgebreide pakket van ZorgkaartNederland kunnen wij gerichter in contact 

komen met de beoordeelaars en deze mensen vragen naar het hoe en wat: meer specifiek de beoordeling 

gebruiken.  

7.5. Thema Leiderschap, governance en management 

De Raad van Bestuur (RvB) speelt een faciliterende, stimulerende en trekkende rol om te zorgen voor 

optimale randvoorwaarden. De RvB creëert een cultuur waarin professioneel leiderschap wordt 

gestimuleerd en gefaciliteerd. Hij zorgt voor een gedragen visie op kwaliteit samen met zorgprofessionals 

en cliënten. De organisatie stuurt op een professionele en aantrekkelijke werkomgeving  

Hoe dit vorm wordt gegeven binnen Het Hooge Heem staat beschreven in hoofdstuk 3.4.4. Inrichting 

governance. 
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7.6. Thema Personeel samenstelling 

De medewerkers zijn de belangrijkste schakels in het Woon Zorgcentrum. Zij maken het verschil, hun 

aandacht, passie, betrokkenheid en bovenal professionaliteit bepalen hoe de bewoners en familie het 

ervaren in Het Hooge Heem. 

UIT HET JAARVERSLAG 2021 AFDELING PRAKTIJKOPLEIDING VAN HET HOOGE HEEM 

Visie en missie afdeling praktijkopleiding 

• Een leven lang leren waarin we voorbeeld voor elkaar kunnen zijn  

• Praktijkleren zichtbaar invullen in de praktijk waarin alle collega’s worden betrokken 

• Opleiden is belangrijk:  We voelen ons medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en opleiding 

van collega’s 

• Leren in een veilig leerklimaat waarin iedereen zich welkom voelt 

• De begeleiders voldoende tools in handen geven zodat zij het vak van begeleiden, beoordelen en 

examinering gaan verstaan  

• Samen successen vieren 

 
Personele bezetting van de afdeling praktijkopleiding 

• Leidinggevende  

• Twee praktijkopleiders 

 

Terugblik op 2021 

Het leerbedrijf Het Hooge Heem heeft in 2021 niet de ontwikkeling doorgemaakt die we voor ogen 

hadden. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen: 

• Corona heeft veel aandacht gevraagd en daardoor was er minder tijd en oog voor het opleiden van 

BOL studenten.  

• Live contact met en tussen AV begeleiding en studenten was niet altijd mogelijk en daardoor was 

aansturing op onderdelen van opleiden soms ingewikkeld. Opleiden is een proces van 

communiceren, voordoen, nadoen, evalueren, uitdagen. Groei in professionaliteit is in een beroep 

waarin het gaat om zorg en welzijn van bewoners moeilijk te vatten zonder persoonlijk contact. 

• Onderwijs en praktijk dichter bij elkaar brengen is eveneens daardoor minder gelukt. 

• Bij een aantal AV begeleiders werd zichtbaar dat scholing en ondersteuning van uit 

praktijkopleiding niet het gewenste resultaat opleverden. Wisselingen in de teams zorgde voor 

wisselingen in de AV begeleiding.  

 
Successen in 2021 

• Het opleiden van 3 BBL studenten niveau 3 Verzorgende IG maatschappelijke zorg. Allen hebben de 

opleiding aan de BBL Gilde met succes afgerond, zijn gediplomeerd en hiernaast uitgegroeid tot 

waardige professionals en collega’s. 

• 32 stagiaires hebben hun stage succesvol afgerond  
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• Op momenten waarop het verantwoord was i.v.m. corona hebben stagiaires mee kunnen lopen met 

afdeling welzijn, keuken en huishouding. Samen leren en samenwerken op meerdere plekken in Het 

Hooge Heem.    

• In november 2021 zijn er 2 nieuwe BBL studenten verzorgende IG maatschappelijke zorg gestart aan 

de BBL Gilde.  

 

Doorontwikkeling in 2021 

De AV blijft verantwoordelijk voor het opleiden op de afdeling. Alle collega’s werken mee aan het 

aanleren van vaardigheden en de juiste beroepshouding 

De HR manager ondersteunt de PO in deze doorontwikkeling en het verder vervolg geven aan 

doorlopende deskundigheidsbevordering van AV-ers 

Selectie voor opleiden voor opleiding nieuwe BBL zijinstroom in samenwerking met AV-ers en PO. 

HHH heeft zich nog niet genoeg doorontwikkeld als een goed leerbedrijf voor de opleiding. 

Verpleegkundige op niveau 4 en 5. Het merendeel van de corebusiness is gericht op niveau 

3/Verzorgende IG. In 2021 is er een start gemaakt met het vermeerderen van de niveau 4 en niveau 5 

stagiaires.  

Kwantiteit 

In 2021 zijn er 32 studenten gestart met een BPV periode in het Hooge Heem.  

• 2 Studenten BBL Gilde Traject: VZ/MZ i.s.m. het Alfa college.  

• 13 Studenten verpleegkunde niveau 4 variërend aan het ROC Noorderpoort, ROC Menso Alting 

en ROC Alfa college.  

• 10 Studenten Verzorgende IG niveau 3 aan het ROC Noorderpoort, ROC Menso Alting en ROC 

Alfa college.  

• 4 Studenten Helpende Welzijn niveau 2 aan het Alfa College en Friese Poort.  

• 3 studenten HBO-V aan de Hanzehogeschool Groningen.  

 

In november 2021 is er gestart met het BBL Gilde Traject in samenwerking met het Alfa College te 

Groningen. We leiden studenten van het vmbo op en mbo studenten van diverse opleidingen;  

• Niveau 2  Helpende Zorg & Welzijn, Facilitair      

• Niveau 3  Verzorgende IG -MZ  

• Niveau 4  Verpleegkundige en Specifieke Doelgroepen  

• HBO-V   

• LWT  
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Samenwerking met onderwijsinstellingen  

HHH leidt studenten op van de 3 Groningse ROC’s; Alfa-college, Menso Alting en Noorderpoort en in 

Friesland van het ROC Friese Poort te Drachten Daarnaast wordt samengewerkt met de regionale 

vmbo’s in het Westerkwartier en Hanzehogeschool te Groningen.  

Blijvend aandacht  

• Introductieprogramma voor nieuwe studenten   

• Elke student een welkomgevoel, veilig leerklimaat & aandacht geven 

• Duidelijkheid geven aan de afdelingen wat van ze verwacht wordt en welke regels gelden  m.b.t. 

begeleiden, beoordelen en examineren 

• Aanbieden van leeractiviteiten passend bij het opleidingsniveau     

 

Externe relaties 

De afdeling PO heeft een extern netwerk. Het afgelopen jaar is contact gelegd met contactpersonen 

van ROC’s, Netwerk ZON en Hanzehogeschool te Groningen. Er zijn contacten van andere 

zorgorganisatie door de samenwerking met verschillende zorgorganisaties rondom het Groningse BBL 

Gilde.    

Deskundigheidsbevordering van aandachtsvelders 

Door de PO zijn plm. 8 bijeenkomsten met AV-ers georganiseerd waarin informeren, communiceren en 

deskundigheidsbevordering centraal stond. Er wordt een twee daagse training aangeboden; 

‘methodisch en succesvol opleiden’. Een aantal nieuwe AV is ingewerkt.   

Doelstellingen voor 2022 

• Door ontwikkelen van het (totale) leerbedrijf HHH 

• Opleidingscapaciteit verantwoord vaststellen passend bij beschikbare begeleidingstijd en 

organisatiedoelstelling van HHH  

• Deskundigheid en taak/rol van AV verder uitbreiden 

• Afdeling Praktijkopleiding door professionaliseren: Praktijkleren nog meer aandacht geven en  

zichtbaar maken op de afdeling   

• Verbeteren van dossiervorming d.m.v. verdere implementatie van Competent 

• Aantrekkelijk leerbedrijf willen zijn in de regio    

• Externe relaties verder uitbreiden en verdiepen  

• Meer (nieuwe) eigen medewerkers via BBL opleiden om hiermee tijdig te anticiperen op 

arbeidsmarkttekorten  

• HHH systemen als Mavim en LMS open stellen voor studenten  

• Presentaties, kennis van studenten nog meer laten delen met personeel 

• Opleiden open stellen voor het toepassen van technologische , innovatieve ontwikkelingen 

• Jonge toekomstige Zorg Welzijn studenten uit het Westerkwartier nog eerder in aanraking laten 

komen met HHH 

• Activiteitendagen i.s.m. Welzijnscoach activiteiten (VMBO) en bewoners organiseren  
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UIT HET JAARVERSLAG BEVOEGD- EN BEKWAAMHEID 

De groep toetsers van voorbehouden handelingen hebben dit jaar drie keer een overleg gehad. In 

verband met corona was het niet mogelijk om dit live te doen, maar heeft het overleg digitaal plaats 

gevonden.  

Voorheen werd er gebruik gemaakt van het LMS (leermanagement systeem). Inmiddels is een overstap 

gemaakt naar Minerva. Minerva is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker. In het systeem kunnen e-

learningen worden gemaakt en worden bevoegd- en bekwaamheden up-to-date gehouden. Wanneer 

medewerkers verdieping willen in een bepaald onderwerp kan het via de catalogus van Minerva. 

Minerva is in 2021 uitgerold in de organisatie. In 2022 wordt aandacht besteed aan het optimaliseren 

van het systeem en worden er 3 nieuwe beheerders geschoold. 

In het najaar van 2021 stonden verschillende toetsmomenten gepland, maar men heeft daar weinig 

gebruik van gemaakt i.v.m. het nog niet verstrijken van bekwaamheidsdatum van de handeling. 

Ook was het in verband met corona ingewikkeld om bij elkaar op de afdelingen te toetsen. De 

toetsersgroep is in aantal gewijzigd. Er zijn minder toetsers. 

Er is een vernieuwd bevoegd- en bekwaamheidsbeleid geschreven in 2021 en deze staat in het 

documentensysteem Mavim. 

Speerpunten voor 2022: 

• Optimaliseren Minerva in HHH 

• In het najaar 2x een toetsmoment van verpleegkundige handelingen in carrouselvorm 

• Scholing van de toetsers. 

7.7. Thema Gebruik van hulpbronnen 

Bij persoonsgerichte zorg gaat de eerste aandacht meestal uit naar gezondheid en welbevinden van de 

bewoners. Maar de fysieke leefomgeving (hulpbronnen) heeft ook grote invloed op het welbevinden 

van de bewoner. Voorbeelden van hulpbronnen zijn: Het gebouw, materialen en hulpmiddelen zoals 

tilliften, ICT en facilitaire voorzieningen 

In 2021 is er aandacht geweest voor EHealth. Met de vergrijzing die eraan zit te komen en de 

personeelstekorten is het gebruik van zorgtechnologie van groot belang. Er is onderzocht welke 

mogelijkheden er zijn en samen met een aantal zorgmedewerkers is er een collega instelling bezocht 

om de toepassing te bekijken. Afdeling Zuid wordt ingericht met zorgtechnologie om daar een test te 

doen met de Domotica voordat het wordt ingesteld op andere afdelingen.  

7.8. Thema Gebruik van informatie 

Het werk- en leerklimaat is een belangrijk onderdeel en is van groot belang voor het leveren van kwalitatief 

goede zorg. Het verzamelen van ervaringen van cliënten en medewerkers is belangrijk voor het verkrijgen 

van informatie om een kwaliteitsbeoordeling te kunnen doen. 
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7.8.1. ZorgKaartNederland 

Voor de professionals die zorgen voor kwetsbare mensen is het goed om regelmatig te horen hoe zij en hun 

familie vinden dat het gaat. Zijn er verbeterpunten? Gaat alles naar wens? 

Na elk MDO wordt een unieke link naar de eerste contactpersoon van de bewoner gestuurd waarmee ze 

(anoniem) hun waardering op ZorgKaartNederland voor Het Hooge Heem kunnen achterlaten. 
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1  JAARREKENING

1



Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 12.874.596 12.555.681

Totaal vaste activa 12.874.596 12.555.681

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 260.745 624.294

Debiteuren en overige vorderingen 3 351.928 258.517

Liquide middelen 4 2.565.761 2.183.055

Totaal vlottende activa 3.178.434 3.065.866

Totaal activa 16.053.030 15.621.547

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 3.858.858 3.336.343

Totaal eigen vermogen 3.858.903 3.336.388

Voorzieningen 6 449.310 41.052

Langlopende schulden (nog voor meer 7 10.014.542 10.544.676

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 8 1.730.275 1.699.431

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.730.275 1.699.431

Totaal passiva 16.053.030 15.621.547
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 9 8.866.715 8.256.149

Subsidies 10 268.667 338.757

Overige bedrijfsopbrengsten 11 356.478 383.489

Som der bedrijfsopbrengsten 9.491.860 8.978.395

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 6.214.513 5.534.071

Afschrijvingen op materiële vaste activa 13 489.771 582.048

Overige bedrijfskosten 14 1.857.749 1.658.732

Som der bedrijfslasten 8.562.033 7.774.851

BEDRIJFSRESULTAAT 929.827 1.203.544

Financiële baten en lasten 15 -407.312 -413.677

RESULTAAT BOEKJAAR 522.515 789.867

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves 522.515 789.867
522.515 789.867
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 929.827 1.203.544

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 13 476.525 582.048

- mutaties voorzieningen 6 408.258 -2.755

884.783 579.293

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 3 -134.964 -141.694

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 2 405.102 -128.463

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

banken) 8 30.844 154.870

300.982 -115.287

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.115.592 1.667.550

Ontvangen interest 15 0 10

Betaalde interest 15 -407.312 -413.687

-407.312 -413.677

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.708.280 1.253.873

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -808.686 -78.935

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 13.246 0

Totaal kasstroom uit -795.440 -78.935

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 7 -530.134 -436.666

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -530.134 -436.666

Mutatie geldmiddelen 382.706 738.272

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 2.183.055 1.444.783

Stand geldmiddelen per 31 december 4 2.565.761 2.183.055

Mutatie geldmiddelen 382.706 738.272
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi (RvW)  en daarmee 

de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Zorginstelling Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem is statutair (en feitelijk) gevestigd te Grootegast, op 

het adres De Gast 4, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41009778.

De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van zorg en servicediensten aan ouderen in de gemeente 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

In 2021 heeft Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem besloten de bedrijfsgebouwen en terreinen te 

waarderen tegen actuele kostprijs of lagere marktwaarde. De reden voor deze wijziging is gelegen in de 

verbetering van het inzicht dat de jaarrekening op deze manier geeft. De nieuwe waarderingsgrondslag is meer 

in overeenstemming is met de bedrijfseconomische normen van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem 

en geeft daarmee meer inzicht. De in de jaarrekening 2021 opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 zijn 

aangepast aan de nieuw gekozen grondslagen.

Er is een taxatie beschikbaar met waardepeildatum 25 november 2021. Deze datum ligt dichtbij 31 december 

2021 en is daarmee geschikt voor de waardering ultimo 2021. Aangezien de marktwaarde lager is dan de 

actuele kostprijs is de marktwaarde volgens taxatie de basis is voor de herwaardering van het hoofdgebouw. 

Hiermee komt de waarde van het hoofdgebouw in de jaarrekening van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge 

Heem ultimo 2021 uit op € 11,7 miljoen. Aangezien Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem nog geen 

besluit heeft genomen over de bouw van een derde woontoren is de residuele grond in de jaarrekening 2021 

niet gewaardeerd.

Tot op heden werd op de bedrijfsgebouwen en terreinen door Het Hooge Heem afgeschreven in 30 jaar (het 

gebouw), 5 jaar (diverse items) en niet (grond). Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft besloten 

om in de nieuwe situatie te kiezen voor afschrijven in 40 jaar (op het gebouw). Het financiële effect op het 

vermogen per 1 januari 2021 van Het Hooge Heem is € 1.076.221. Dit bedrag is -gelet op het feit dat het een 

ongerealiseerde waardestijging betreft- tevens in de vorm van een herwaarderingsreserve toegevoegd aan het 

eigen vermogen. De afschrijvingen over 2021 dalen als gevolg van deze wijziging met € 105.523. Ook de 

cumulatieve afschrijvingen zijn hierdoor herberekend.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Onder de grondslagen voor schattingsposten de opbrengsten uit corona-compensatie melden.

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Financiële instrumenten

Materiële vaste activa

Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

Binnen de materiele vaste activa wordt onderscheid gemaakt in de wijze van waarderen. Bedrijfsgebouwen en 

terreinen worden met ingang van 2021 gewaardeerd tegen actuele kostprijs of lagere marktwaarde onder aftrek 

vancumulatieve afschrijvingen. De overige materiel vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingen.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 

bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 

balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 

een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 

sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 

voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 

waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 

of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 

de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 

getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 

opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten 

tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief 

de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt 

tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd 

op de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de 

realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de 

indirecte en directe realiseerbare waarde.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 

geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 

vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 

toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een 

actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De 

opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de 

verkoop te realiseren.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

verdere grondslagen. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van opbrengsten en kosten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

- Economische gebruiksduur van materiële vaste activa

- Waardering van voorzieningen
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Schulden

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende 

schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in het 

jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die 

gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 

toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 

aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 

van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, 

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio 

of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. [Hier aangeven hoe de voorziening bepaald 

is.]

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde 

van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van e grondslagen per voorziening uitgewerkt.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van 10%. In het 

geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en 

verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere 

dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 

verplichting. 

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs 

van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een 

wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het 

opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 

jaarrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 

waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 

pensioen heeft opgebouwd bij Stichting woonzorgcentrum Het Hooge Heem. De verplichtingen, die voortvloeien 

uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn 

(PFZW). Stichting woonzorgcentrum Het Hooge Heem betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, 

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De actuele dekkingsgraad van december 2021 is 106,6%. Het 

vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld voor 

De Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:

- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag 

is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële 

positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de 

wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van 

ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat 

het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid 

aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting 

woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 

van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting 

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 

het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

8



Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 12.325.346 12.045.000

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 549.250 510.681

Totaal materiële vaste activa 12.874.596 12.555.681

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 12.555.681 11.982.565

Bij: investeringen 808.686 78.935

Bij: herwaarderingen 0 1.076.229

Af: afschrijvingen 476.525 582.048

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 13.246 0

Boekwaarde per 31 december 12.874.596 12.555.681

Het vastgoed wordt per 2021 gewaardeerd tegen actuele kostprijs of lagere marktwaarde. De in de jaarrekening 2021 opgenomen

vergelijkende cijfers over 2020 zijn aangepast aan de nieuwe grondslagen.

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

2020 2021 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 624.294 624.294

Financieringsverschil boekjaar 260.745 260.745

Correcties voorgaande jaren 5.888 5.888

Betalingen/ontvangsten -630.182 -630.182

Subtotaal mutatie boekjaar -624.294 260.745 -363.549

Saldo per 31 december 0 260.745 260.745

Stadium van vaststelling (per erkenning):
c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 260.745 624.294

260.745 624.294

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 8.474.382 7.827.840

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 8.213.637 7.161.993

Totaal financieringsverschil 260.745 665.847
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 48.814 9.335

Overige vorderingen: 138.748 132.279

Vooruitbetaalde bedragen: 30.126 75.350

Te ontvangen corona-compensatie 134.240 41.553

Totaal debiteuren en overige vorderingen 351.928 258.517

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 2.565.603 2.182.854

Kassen 158 201

Totaal liquide middelen 2.565.761 2.183.055

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 3.858.858 3.336.343

Totaal eigen vermogen 3.858.903 3.336.388

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

Totaal kapitaal 45 0 0 45

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Reserve aanvaardbare kosten 2.260.114 522.515 0 2.782.629

Herwaarderingsreserve:

Vastgoed 1.076.229 0 0 1.076.229

Totaal bestemmingsreserves 3.336.343 522.515 0 3.858.858

Toelichting:

Aangezien het vastgoed per  2021 wordt gewaardeerd tegen actuele kostprijs of lagere marktwaarde zijn voor de vergelijking 

met 2020 de cijfers aangepast. Het totale effect voor 2020 bedraagt € 1.076.229.

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen en de achtergestelde lening(en) die onder de langlopende schulden 

verwerkt zijn. Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2021 bedraagt € 3.858.858 (2020: € 3.336.343). 
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval

Oprenten en 

verandering 

disconterings-

voet Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

€ € € € € €

- jubileumverplichtingen 41.052 12.166 0 0 0 53.218

- doorbetaling na 45 dienstjaren 0 391.769 0 0 0 391.769

- langdurig zieken 0 4.323 0 0 0 4.323

Totaal voorzieningen 41.052 408.258 0 0 0 449.310

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 25.693

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 423.617

hiervan > 5 jaar 180.159

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee 

jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover 

deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. De 

gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,5%.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de 

in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De 

gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,5%.

De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren betreft een voorziening voor medewerkers die gebruik maken van de regeling om na 45 

dienstjaren in de zorg- en welzijnssector vervroegd uit te treden en voor de medewerkers die naar verwachting in de toekomst zullen 

opteren voor het gebruik van de regeling. Binnen deze regeling hebben medewerkers die opteren voor de regeling en voldoen aan de 

voorwaarden, recht op een maandelijkse uitkering die voor rekening van de werkgever komt. De voorziening betreft de beste schatting 

van de contante waarde van de verschuldigde uitkeringen en daarmee samenhangende kosten. Hiervoor is bepaald welke 

medewerkers voldoen aan de voorwaarden voor de regeling en is per medewerker een inschatting gemaakt van de kans dat 

daadwerkelijk wordt geopteerd voor de regeling. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,5%. Er is rekening gehouden met een 

jaarlijkse indexatie van de uitkering van 2,5%. De levenskans van de betreffende medewerkers is ingeschat op 99,5%.

De voorziening is bepaald op basis van de 'verplichting per balansdatum'-methode'.

Voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Schulden aan banken 10.014.542 10.544.676

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 10.014.542 10.544.676

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 10.981.343 11.418.009

Af: aflossingen 436.667 436.666

Stand per 31 december  10.544.676 10.981.343

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 530.134 436.667

Stand langlopende schulden per 31 december 10.014.542 10.544.676

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 530.134 436.667

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 10.014.542 10.544.676

hiervan > 5 jaar 7.894.005 8.424.139

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 1.7).

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 91.048 50.016

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 530.134 436.667

Belastingen en premies sociale verzekeringen 132.060 202.593

Schulden terzake pensioenen 19.974 39.800

Nog te betalen salarissen 57.258 43.133

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren 0 68.017

Terug te betalen subsidie zorgbonus en coronabanen 185.205 63.498

Eindejaarsuitkering 25.690 25.716

Vakantiegeld 168.332 158.541

Vakantiedagen 199.484 210.725

Vergoeding gemeentegarantie 18.201 19.320

Overige nog te betalen kosten 302.889 381.405

Totaal overige kortlopende schulden 1.730.275 1.699.431

De reële waarde van de leningen is € 10.544.676 (2020: € 10.981.343)

Zowel de leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten als bij de Nederlandse Waterschapsbank zijn geborgd middels een

gemeentegarantie van de gemeente Westerkwartier.
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Financiële instrumenten

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Onroerende zaak Geschatte 

jaarhuursom 

2022

Omvang 

verplichting 

komende 5 jaar

Einddatum 

huurcontract

Woonhaven te Grootegast  €      59.169,00  €    166.962,00 01-10-2024

Aanleunwoningen te Grootegast  €      91.524,00  €                   -   Contract is

maandelijks 

opzegbaar

Totaal  €    150.693,00  €    166.962,00 

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft op basis van een risicoanalyse een

zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met

uitkomsten van interne en externe controles. 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2021 richt deze

onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en

lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan

worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het

resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt. 

 

Stichting Woonzorgcebtrum Het Hooge Heem verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling

van de coronacompensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Huurverplichtingen

De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. Stichting 

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 

voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans 

van de stichting per 31 december 2021.

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan 

markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 

tegenpartij of markt te beperken. 

Kredietrisico

De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeente. De kredietrisico's zijn 

beperkt.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is 

sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen 

en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational leae en zijn om die reden 

niet in de balans opgenomen.
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.6. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en administratieve Totaal

terreinen uitrusting

€ € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 13.361.239 1.452.172 14.813.411

- cumulatieve afschrijvingen 1.316.239 941.491 2.257.730

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 12.045.000 510.681 12.555.681

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 625.346 183.340 808.686

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 345.000 131.525 476.525

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 372.828 372.828

  .cumulatieve afschrijvingen 372.828 372.828

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 39.741 39.741

  cumulatieve afschrijvingen 26.495 26.495

  per saldo 13.246 13.246

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 280.346 38.569 318.915

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 13.986.585 1.222.943 15.209.528

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.661.239 673.693 2.334.932

Boekwaarde per 31 december 2021 12.325.346 549.250 12.874.596

Afschrijvingspercentage 2,5%/20% 10%/20%

14



Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Einde rente-

vast periode

Restschuld 

31 december 

2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing 

in 2021

Restschuld 

31 december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2022
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 1-dec-05 934.676 26 lineair 1,75% 1-12-31 934.676 0 0 934.676 467.338 10 lineair 93.467 borgstelling Gemeente Westerkwartier

BNG 9-mei-12 3.500.000 30 lineair 3,75% 09-05-2042 2.566.667 0 116.667 2.450.000 1.866.667 21 lineair 116.667 borgstelling Gemeente Westerkwartier

BNG 20-nov-13 6.000.000 30 lineair 3,40% 20-11-2043 4.600.000 0 200.000 4.400.000 3.400.000 22 lineair 200.000 borgstelling Gemeente Westerkwartier

BNG 2-jun-14 3.600.000 30 lineair 3,20% 02-06-2044 2.880.000 0 120.000 2.760.000 2.160.000 23 lineair 120.000 borgstelling Gemeente Westerkwartier

Totaal 14.034.676 10.981.343 0 436.667 10.544.676 7.894.005 530.134
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 186.926 252.657

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 7.616.440 7.000.471

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 857.942 753.666

Opbrengsten Wmo 65.278 72.958

Opbrengsten voorgaande jaren 5.889 11.766

Corona-compensatie WLZ-zorg 134.240 154.749

Corona-compensatie Wmo-zorg 0 9.882

Totaal 8.866.715 8.256.149

10. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Subsidie zorgbonus 67.386 226.302

Overige subsidies 201.281 112.455

Totaal 268.667 338.757

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige opbrengsten:

- Verhuuropbrengsten 105.831 105.230

- Opbrengsten maaltijdverstrekking 157.298 172.140

- Opbrengsten horeca- en winkelvoorzieningen 12.443 30.879

- Overige baten 80.906 75.240

Totaal 356.478 383.489

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige 

toekenning daarop en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing 

daarover. De zorgbonussen zijn uitbetaald in 2021. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de 

toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen 

verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 67.386 en is verwerkt 

onder de personeelskosten.
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 4.809.684 4.117.372

Sociale lasten 710.330 681.026

Pensioenpremies 363.223 316.483

Andere personeelskosten:

- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 67.386 227.102

- Andere personeelskosten 172.029 102.286

   

Subtotaal 6.122.652 5.444.269

Personeel niet in loondienst: 91.861 89.802

Totaal personeelskosten 6.214.513 5.534.071

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

VVT 113 109

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 113 109

Toelichting:

Met betrekking tot de (subsidie) zorgbonus, wordt verwezen naar de toelichting op de subsidiebaten.
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 489.771 582.048

Totaal afschrijvingen 489.771 582.048

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 487.360 458.057

Algemene kosten 560.950 470.516

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 138.126 130.434

Kosten i.v.m.. Corona 52.464 41.553

Onderhoudskosten 320.229 234.052

Energiekosten 176.494 168.563

Huur en leasing 148.632 146.175

Overige lasten -26.506 9.382

Totaal overige bedrijfskosten 1.857.749 1.658.732

18



Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 0 10

Subtotaal financiële baten 0 10

Rentelasten -407.312 -413.687

Subtotaal financiële lasten -407.312 -413.687

Totaal financiële baten en lasten -407.312 -413.677

16. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 60.841 63.280

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.) 0 0

3 Fiscale advisering 793 0

4 Niet-controlediensten 2.747 624

Totaal honoraria accountant 64.381 63.904

Toelichting:

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2021 (2020) hebben betrekking op de totale 

voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 (2020), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 (2020) 

zijn  verricht.
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2021 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling

K. Lindeboom

1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 01-mrt-17

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.700

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 12.645

8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 140.345

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 141.000

Vergelijkende cijfers 2020

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 131.686

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.684

5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 143.370

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 135.000

Toezichthoudende topfunctionarissen

R. Seinen B.J. Wortmann B.A. Besling

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 01-feb-18 01-jun-18 01-sep-18

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden

4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 5.286 3.552 3.500

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 21.150 14.100 14.100

Vergelijkende cijfers 2020

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 4.500 3.000 3.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.250 13.500 13.500

R. Smaal-Hazenberg P.G.J. Koopmans

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 01-jul-19 01-jan-20

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden

4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 3.500 3.512

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 14.100 14.100

Vergelijkende cijfers 2020

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 3.000 3.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 13.500 13.500

Toelichting

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp aan Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge 

Heem een totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de 

Raad van Bestuur van € 141.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 21.250 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht 

€ 14.100. Deze maxima worden niet overschreden. 

Ariëtta Heuvelman
Variabel VAA



Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft de jaarrekening 2021

opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan

door de Raad van Toezicht.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

K. Lindeboom 24-mei-22

W.G.

B.A. Besling 24-mei-22

W.G.

P.G.J. Koopmans 24-mei-22

W.G.

R. Seinen 24-mei-22

W.G.

R. Smaal-Hazenberg 24-mei-22

W.G.

B.J. Wortmann 24-mei-22
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2  OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

het bestuur, waarbij goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist is.

In de statuten is bepaald, conform artikel 13, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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BIJLAGEN
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Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021

Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie -€                       -€                    

Compensatie personele meerkosten corona 81.776€                 81.776€              

Compensatie materiële meerkosten corona 52.464€                 52.464€              

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                       -€                    

Overige corona-compensatie -€                       -€                    

Totaal toegekende corona-compensatie 134.240€               -€                   -€                   -€                   -€                        -€                   134.240€           

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021** -€                    

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021 134.240€               -€                   -€                   -€                   -€                        -€                   134.240€           

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2021 8.614.511€            186.926€            65.278€              625.145€            9.491.860€         

- begroting 2021 8.168.576€            120.600€            75.000€              494.000€            8.858.176€         

- jaarrekening 2020 7.908.086€            252.657€            94.606€              723.046€            8.978.395€         

- jaarrekening 2019 7.073.970€            236.563€            73.261€              559.802€            7.943.596€         

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 

2021 in opbrengsten 2021

1,56% 0,00% 0,00% ############## #DELING.DOOR.0! 0,00% 1,41%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2021

begroting 2021 jaarrekening 

2020

jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 602.093€            507.676€                 789.867€            300.439€            

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 6,34% 5,73% 8,80% 3,78%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. 0,61% -2,45% 2,56%

Stichting woonzorgcentrum Het Hooge Heem

Grootegast

41009778

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve financiële 

gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben 

zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021 voorziet in de behoefte van 

zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.
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Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Grootegast, 24 mei 2022

K. Lindeboom

Ondertekening door het bestuur

De RvB en de RvT zijn van mening dat de coronaschade en de coronacompensatie niet van invloed zijn geweest op de resultaatontwikkeling van 2021. Het Hooge Heem is terughoudend geweest in het claimen 

van de coronaschade. Het Hooge Heem is sinds 2017 bezig, met een langjarig traject, om de financiele positie van de Stichting te verbeteren en te versterken. Dit heeft er toe geleid dat de financiele resultaten, 

over de jaren heen, een stijgende lijn laten zien. In 2021 is het resultaat conform begroting 2021, maar lager dan het resultaat 2020. Dit wordt veroorzaakt door de voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren in de 

zorg. De eerste prognoses over 2022 laten ook weer een resultaat zien die het resultaat van 2021 gaat evenaren.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste 

weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.
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Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 161 € 289.800,00 0 € 0,00 161 € 289.800,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 146 € 146.000,00 146 € 146.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 80.302,69 € 80.302,69

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 80.302,69 € 0,00 € 80.302,69

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 63.497,31 € 0,00 € 63.497,31

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 165 € 114.259,20 0 € 0,00 165 € 114.259,20

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 154 € 59.245,34 154 € 59.245,34

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 8.140,70 € 8.140,70

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 8.140,70 € 0,00 € 8.140,70

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 46.873,16 € 0,00 € 46.873,16

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Werknemers Derden Totaal

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
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 Nr. 959 
 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 

A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem te Grootegast 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem op 31 december 2021 
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de resultatenrekening over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
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B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie 
 
De jaarverslaggeving omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De 
andere informatie bestaat uit:  

• het bestuursverslag 

• de overige gegevens 

• de bijlage corona-compensatie 2021 

• de bijlage ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 
1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)’ 

• de bijlage ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 
1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)’ 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-
verslag, de bijlage corona-compensatie 2021, de bijlage zorgbonus  en de overige gegevens in overeenstemming 
met de RvW. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het 
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van de organisatie. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
organisatie. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 24 mei 2022 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
was getekend, 
drs. H. Drenth RA MGA  


