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Verslag Raad van Bestuur 
 
Het jaar 2017: een bijzonder jaar om onze strategische beleidsperiode mee af te sluiten.  
Eind 2017 konden we met gepaste trots concluderen dat alle activiteiten in de afgelopen beleidsperiode 
hebben geleid tot een stijgende cliënt- en medewerkerstevredenheid. Op sommige aspecten is deze 
zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde.  
De signalen van onveiligheid waar de organisatie gedurende 2016 mee werd geconfronteerd zijn door 
een ieder uiterst serieus genomen. Vol passie zijn we aan de slag gegaan om de geconstateerde pijn uit 
het verleden voor eens en voor altijd achter ons te laten. Er is een sterke gerichtheid op veilig en 
vertrouwd werken van en voor iédereen ontstaan. Ook is er in toenemende mate een focus op het 
centraal stellen van de cliënt door íedere medewerker, zowel uitvoerende, leidinggevende als 
ondersteunende. Veel medewerkers hebben grote inzet getoond en zijn, zowel individueel als met een 
team, aan de slag gegaan met deze punten. En met succes: onze organisatie is gedurende 2017 
krachtiger geworden. 
 

Strategisch beleidsplan 2015-2017 
In 2014 is het beleidsplan 2015-2017 voorbereid. Op dat moment leefden we in één van de meest 
turbulente tijdsgewrichten van de afgelopen decennia. We hadden te maken met allerlei ontwikkelingen, 
variërend van een economische crisis tot diverse transities in de zorg. In het beleidsplan hebben we 
vanuit het DNA van onze rechtsvoorgangers een eigentijds antwoord gegeven op deze ontwikkelingen.  
 
Hieronder wordt kort teruggeblikt op de acht ambities die we onszelf aan het begin van de strategische 
beleidsperiode hebben gesteld en de laatste stappen die we daarvoor met elkaar in 2017 hebben gezet. 
 
Ambitie 1: Kwaliteit van leven 
In onze missie en zorgvisie geven we aan dat we onze zorg en ondersteuning met aandacht afstemmen 
op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt.  
Het programma ‘U woont nu hier’ van de heer Gerke de Boer, dat in 2016 is gestart, is in september 
2017 met een mooie slotbijeenkomst afgesloten. Vanaf september 2017 volgen nieuwe medewerkers 
ook dit programma.  
Aan het eind van de strategische beleidsperiode kunnen we concluderen dat onze cliënten in 
toenemende mate tevreden zijn. Op een aantal elementen scoren we zelfs boven het landelijk 
gemiddelde. Daar zijn we blij mee. Ook in de nieuwe beleidsperiode blijft onze ambitie dat cliënten meer 
dan tevreden zijn. 
 
Ambitie 2: Kwaliteit van vastgoed 
In 2015 is er een strategisch huisvestingsplan geschreven, waarin wordt geschetst hoe we onze cliënten 
kunnen bedienen, hoe onze locaties daartoe worden (her)ontwikkeld en hoe dit wordt gefinancierd. 
Domotica komt hierin tevens aan de orde. In 2016 is er gestart met de voorbereiding van de 
revitalisering van locatie De Meent. Helaas heeft deze gedurende 2017 vertraging opgelopen door 
faillissement van de aannemer. In 2018 wordt de revitalisering opnieuw opgepakt. 
 
In 2017 zijn locatie Mirtehof en De Bladerkroon aan Rubens Capital verkocht. Als het gaat om de 
cliëntenzorg zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de betreffende partij. Zorggroep Charim heeft door 
een samenwerkingsovereenkomst met Rubens Capital de levering van de zorg in beide gebouwen 
langjarig gewaarborgd. 
Ook zijn er gedurende 2017 businesscases gemaakt voor de herontwikkeling van locatie Amandelhof en 
locatie ‘t Boveneind. Deze businesscases worden in de loop van 2018 vastgesteld, zodat overgegaan 
kan worden tot de uitvoering. 
In ons strategisch beleidsplan 2015-2017 hadden we als ambitie dat op locatie Lindewijck een centrum 
voor Geriatrische Revalidatie werd ontwikkeld. Gedurende 2017 is gebleken dat het plan Lindewijck door 
de betrokken kerken is beëindigd. 
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Ambitie 3: Kwaliteit van samen werken 
In ons strategisch personeelsbeleid dat in 2015 tot stand is gekomen, wordt gerefereerd aan de beoogde 
lerende cultuur binnen Charim. We willen een lerende cultuur zijn waarin we met elkaar (medewerkers, 
vrijwilligers en mantelzorgers) verbeteren, vernieuwen en groeien. Een belangrijke voorwaarde om een 
lerende cultuur te realiseren, is dat er binnen alle teams sprake is van sociale veiligheid.  
Op allerlei fronten is hieraan gewerkt. Een extern bureau is gedurende 2017 stevig ingezet om ons te 
ondersteunen in de ontwikkelingstrajecten van onze teams en individuele medewerkers. Dit alles om 
verbinding, veiligheid en vertrouwen te blijven óf te gaan ervaren binnen onze organisatie. 
 
Onze strategische ambitie uit 2015-2017 is om in 2017 tot de groep van de beste werkgevers in de 
branche te behoren. In de afgelopen jaren hadden we hierin een grote klus te klaren, ook gezien de 
verslechterende reputatie van de ouderenzorg. Eind 2017 bleek dat de medewerkerstevredenheid ten 
opzichte van voorgaande jaren behoorlijk is gestegen en dat we op een aantal aspecten boven het 
landelijk gemiddelde scoren. Ook in de nieuwe beleidsperiode blijft onze ambitie dat medewerkers die bij 
Charim werken meer dan tevreden zijn en dat Charim als aantrekkelijke werkgever bovengemiddeld in 
de benchmark van de landelijke branche scoort. 
 
Ambitie 4: Netwerkorganisatie 
In 2017 is er verder vervolg gegeven aan het neerzetten van Charim als netwerkorganisatie. Met deze 
ambitie beogen we de zorg en dienstverlening op kwalitatief niveau verder te ontwikkelen en bij te 
dragen aan versteviging van de christelijke identiteit van Charim en de kwaliteit van onze zorggroep en 
andere organisaties in de keten. De bestuurdersoverleggen met Accolade Zorggroep, Stichting 
Christelijk Verpleeghuis Norschoten en andere christelijke zorgorganisaties zijn in 2017 verder 
voortgezet. De samenwerking met huisartsen, collega-zorgaanbieders, gemeenten, 
woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, de vereniging voor zorgaanbieders in de provincie Utrecht 
(IVVU) en de branchevereniging Actiz heeft zich in 2017 verder ontwikkeld. 
 
Zoals gezegd is Accolade Zorggroep één van onze samenwerkingspartners. Er wordt op een aantal 
terreinen samengewerkt. In 2016 is er tussen de behandeldiensten van Accolade Zorggroep en 
Zorggroep Charim een intentie tot samenwerking uitgesproken. In het najaar 2017 is door de bestuurder 
bij Accolade Zorggroep aangegeven dat het samenwerkingsvoorstel niet gerealiseerd kan worden. 
Daarmee is de intentie tot samenwerking in de loop van 2017 beëindigd. Er zal echter wel op goede voet 
blijvend samengewerkt worden, onder meer rondom het Kwaliteitskader.  
Het partnership met verpleeghuis Norschoten voor wat betreft de Geriatrische Revalidatie is ook in 2017 
verder versterkt en geprofessionaliseerd.  
 
In het strategisch beleidsplan 2015-2017 was de ambitie opgenomen om in 2017 een kenniscentrum op 
het gebied van langdurige zorg en geriatrische revalidatie te hebben staan. Aan het eind van de 
beleidsperiode blijkt dat het nog te vroeg is om een kenniscentrum vóór 2018 gereed te hebben. De 
ambitie is er echter niet minder om. Er wordt inmiddels ook al op velerlei fronten aan kennisontwikkeling 
gewerkt. De ontwikkeling van een kenniscentrum is dan ook wederom opgenomen in het nieuwe 
strategisch beleidsplan 2018-2021. 
 
Ambitie 5: Positionering 
In eerdere verslagen is reeds aangegeven dat onze positionering in 2015 helder is verwoord. Onze 
christelijke identiteit is de basis in de positionering van het hoofdmerk Charim. We bieden totaalzorg: 
voor lichaam, geest en ziel, met een breed aanbod van (zorg)diensten voor alle ouderen in de regio. De 
locaties en diensten vormen de submerken van het hoofdmerk Charim. Om dit te benadrukken, kreeg 
elk submerk in 2016 een eigen website. De uitwerking van het begrip couleur locale is door alle locaties 
en diensten opgepakt. Ieder submerk formuleerde een merkbelofte en houdt zelf de website van het 
submerk bij. Komende jaren wordt er aandacht besteed aan verdere professionalisering van de 
submerken, zodat we naar een cliënt toe helder zijn welke zorgvorm, dienst of locatie aansluit op zijn 
wensen. 
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Ambitie 6: Identiteit 
Onze zorgvisie laat zien dat er bij ons ruimte is voor zingeving en levensvragen, in aansluiting op de 
persoonlijke betekenis hiervan voor de cliënt. Dat vraagt ook om medewerkers die zich daar bewust van 
zijn en daar - indien gewenst - invulling aan kunnen geven. Vorig jaar is er een identiteitsstatuut 
ontwikkeld. Dit statuut Bij Charim doe je je werk met liefde geeft een toelichting vanuit de drie 
kernwaarden toewijding, samen en professioneel en vanuit onze christelijke identiteit.  
In 2017 is er een notitie voorbereid die ingaat op de vraag hoe we, vanuit onze eigen identiteit, praktisch 
ondersteuning kunnen bieden aan de cliënt met zijn of haar levensvragen en de daarmee verbonden 
zingeving. Zeker in de levensfase waarin onze cliënten zich bevinden, willen we hierin het verschil 
maken.  
 
In 2016 is er uiterst zorgvuldig en professioneel met diverse betrokken partijen, waaronder de Centrale 
Participantenraad, nagedacht over de vraag ‘Hoe gaan we om met de wens tot euthanasie/ hulp bij 
zelfdoding?’. Het breed gedragen antwoord is in een notitie verwoord.  
De strekking is dat Charim niet meewerkt aan euthanasie. Wil een cliënt toch euthanasie of hulp bij 
zelfdoding, dan zal de cliënt zelf een huisarts of een arts van buiten Charim moeten vragen die daartoe 
bereid is. Op verzoek van de cliënt zullen de artsen van Charim de cliënt en zijn naasten attenderen op 
een arts van buiten Charim die bereid is om het euthanasieverzoek in te willigen. Na overleg wordt 
afgesproken waar de euthanasie of hulp bij zelfdoding plaats zal vinden, in de (tijdelijke) woning van de 
cliënt bij Charim of elders. In deze kwetsbare situatie blijven we de cliënt nabij tot het moment van 
overdracht van de volledige zorgverlening aan de arts van buiten Charim. De continuïteit van zorg blijft 
daarmee gewaarborgd. 
De notitie is in 2017 geïmplementeerd in de organisatie.  
 
Ambitie 7: Interne organisatie 
Onze ambitie is een moderne, professionele en transparante organisatie, waarbij we maximale waarde 
voor de cliënt creëren met zo min mogelijk verspilling. In 2017 zijn extra middelen beschikbaar gesteld 
vanuit de Wlz in het kader van het programma Waardigheid en Trots en het nieuwe kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. Bovenop deze laatste middelen zijn in 2017 ook eigen middelen ingezet voor extra 
zorgformatie.   
 
In 2016 is de organisatiestructuur geëvalueerd. De heer dr. ir. G. de Vries heeft hieraan een bijdrage 
geleverd. Hij deed aanbevelingen voor een verdere aanscherping van de bestaande organisatiestructuur 
en bijbehorende besturingsfilosofie. In maart 2017 is een organogram gemaakt, geënt op onze missie 
(zie paragraaf 1.1.3). Dit betekent dat visueel zichtbaar wordt, dat de cliënt voor Zorggroep Charim 
bovenaan staat. De besturingsfilosofie is in 2017 goedgekeurd. Om deze besturingsfilosofie in de 
praktijk te realiseren, is het noodzakelijk om de staande organisatie op een aantal punten aan te passen. 
Daartoe is een organisatieontwerp gemaakt. Dit organisatieontwerp is geen doel op zich, maar draagt bij 
aan het realiseren van missie, visie en strategische doelstellingen. Eind 2017 is door de Raad van 
Bestuur een voorgenomen besluit genomen met betrekking tot het organisatieontwerp.  
Parallel daaraan zijn voorlopige plannen ontwikkeld om de cliënt-gebonden overhead verder te laten 
dalen. De plannen krijgen in 2018 een definitieve vorm om vervolgens uitgerold te worden, aansluitend 
op de implementatie van het organisatieontwerp. De niet-cliëntgebonden overhead zit al enige jaren op 
de gestelde norm. Daarmee hebben we onze ambitie uit het strategisch beleidsplan 2015-2017 behaald. 
 
Een goede informatievoorziening is van wezenlijk belang om een organisatie goed te laten functioneren. 
ICT vormt daarbij een belangrijk middel. In 2016 is een aantal belangrijke projecten van start gegaan die 
ook in 2017 doorlopen. Te denken valt aan de ontwikkeling van een nieuw cliëntdossier, nieuw 
roosterprogramma en de ontwikkeling van domotica.  
 
Ambitie 8: Financiële positie 
Charim vindt een gedegen financiële beleidsvoering en verantwoord beheer van middelen van groot 
belang. We zien dit als goed rentmeesterschap. Onze financiële positie en de diverse ratio’s laten zien 
dat we op recente externe ontwikkelingen adequaat en professioneel hebben gereageerd. Aan de 
positieve resultaten draagt met name de stichting Charim Vastgoed bij. Hiermee komt de solvabiliteit 
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ruim boven de norm van 25%. Verdere groei zal niet worden nagestreefd. Het uiteindelijke 
genormaliseerde resultaat 2017 is gelijk aan de begroting.  
 
Tot slot 
In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt en is er veel gerealiseerd. Ons beleidsplan 2015-
2017 is dan ook naar tevredenheid afgerond. Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 
beleidsperiode. Graag geef ik complimenten aan een ieder die zich in heeft gezet om de hiervoor 
genoemde mooie resultaten te boeken. Het strategisch beleidsplan 2018-2021 Samen voor elkaar laat 
zien hoe we de komende jaren verder willen gaan op de weg die we in 2015 insloegen, rekening 
houdend met de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. We stemmen met aandacht af op de 
cliënt en zijn omgeving. In de relatie tussen de cliënt (en zijn omgeving) met onze professionals en 
vrijwilligers krijgt de ondersteuning vorm. Daar staan we voor en daar gaan we voor. We zijn er voor 
elkaar. Met aandacht. Zo willen we 'samen leven'.  Samen met onze cliënten, familieleden, 
mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners willen we in de komende jaren 
onze zorg vormgeven. Dat doen we voor elkaar, biddend om Gods zegen. 
 
 
H. J. Prins, 
voorzitter Raad van Bestuur 
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Kort verslag Raad van Toezicht 
 
Eind 2017 bestond de Raad van Toezicht uit zes personen. In nauwe samenspraak met de Centrale 
Cliëntenraad (CCR), die een bindende voordracht doet, is begin 2017 gestart met de werving en selectie 
van een nieuw lid, waarna mevrouw drs. H. Wijma in mei 2017 is benoemd tot Raad van Toezicht-lid. De 
heer P. Foekens heeft in december 2017, na twee volledige termijnen lid te zijn geweest, afscheid 
genomen van de raad. Charim dankt de heer Foekens voor zijn betrokken bijdragen in de breedte en in 
het bijzonder voor zijn adviezen inzake het vastgoedbeleid. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 
Naast de reguliere onderwerpen is vooral veel aandacht gegeven aan de doorontwikkeling van Charim. 
Deze doorontwikkeling is verwoord in het nieuwe strategisch beleidsplan 2018-2021 Samen voor elkaar, 
dat een belangrijk onderwerp van gesprek was tijdens een aantal Raad van Toezicht-vergaderingen. Het 
nieuwe beleidsplan is in mei 2017 goedgekeurd door de raad. 
 
Het onderwerp euthanasie, dat in 2016 een belangrijk thema was, is ook in 2017 onderwerp van gesprek 
geweest. De notitie Euthanasie / hulp bij zelfdoding: Hoe gaan we hiermee om? is begin 2017 
goedgekeurd door de raad. Er is op verzoek van de Raad van Toezicht daarbij een toetsingskader 
ontwikkeld, dat hij vervolgens heeft goedgekeurd. Het toetsingskader zal jaarlijks worden geëvalueerd. 
Wanneer daadwerkelijk een euthanasie plaatsvindt, wordt de Raad van Toezicht door de Raad van 
Bestuur op de hoogte gesteld.  
 
Gedurende 2017 hebben verschillende medewerkers binnen de organisatie een vergadering van de 
Raad van Toezicht bijgewoond. De raad hecht waarde aan deze inbreng en contacten. De directeuren 
worden een paar keer per jaar uitgenodigd bij de vergadering. Zij schetsen een beeld van de huidige 
situatie binnen de organisatie, onder andere op het gebied van veilig en vertrouwd werken en 
cliënttevredenheid. Daarnaast worden ook met regelmaat externe stakeholders uitgenodigd voor de 
vergadering, waaronder het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor gaf aan positief te kijken naar de 
ontwikkelingen binnen Charim. Ook dit jaar heeft een afvaardiging van de raad twee reguliere 
vergaderingen bezocht van de OR en de CCR. Daarnaast vindt zes keer per jaar een informeel 
voorzittersoverleg plaats met de Raad van Bestuur, OR en CCR. 
 
De Raad van Toezicht heeft de verkoop van Mirtehof en De Bladerkroon goedgekeurd. De verkoop van 
Mirtehof en De Bladerkroon heeft in 2017 zijn beslag gekregen. Hierdoor kon 9,7 miljoen euro worden 
vrijgemaakt, die door Charim in 2017 en in de komende jaren ingezet wordt voor structurele 
verbeteringen in de zorg. Voor de besteding van deze 9,7 miljoen euro is door de Raad van Bestuur een 
voorstel gemaakt, waarmee de Raad van Toezicht heeft ingestemd. 
 
De besturingsfilosofie uit 2013 is in 2016 geëvalueerd onder leiding van de heer dr. ir. G. de Vries. De 
Raad van Toezicht is hierbij nauw betrokken geweest en kan zich goed vinden in de bevindingen en de 
voorstellen die de heer De Vries ter verbetering deed. In 2017 is de nieuwe besturingsfilosofie, die zich 
vooral kenmerkt door het centraal stellen van de cliënt, door de raad besproken en goedgekeurd. Het 
organisatieontwerp, dat is gebaseerd op de besturingsfilosofie, is eind 2017 ontwikkeld. Dit ontwerp is 
begin 2018 door de raad goedgekeurd en wordt in de loop van 2018 geïmplementeerd in de organisatie.  
 
In 2016 is gestart met de revitalisering van De Meent, waarbij acht tweekamerappartementen worden 
gerealiseerd voor echtparen. Dit voorstel, dat is vastgelegd in de notitie Aanvullende huisvesting locatie 
De Meent, is destijds goedgekeurd door de raad. Gedurende 2017 bleek dat een budgetverhoging van 
€500.000,- noodzakelijk was, mede als gevolg van het faillissement van de oorspronkelijke aannemer. 
De Raad van Toezicht heeft daarmee ingestemd.  
 
In de managementletter 2016 is door de accountant een opmerking gemaakt rond een mogelijk 
toegepast rentederivaat door Zorggroep Charim. Daarop is het Treasury Statuut aangepast, dat de raad 
heeft goedgekeurd. 
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In 2016 is de intentie tot samenwerking tussen de behandeldienst van Accolade Zorggroep en 
Zorggroep Charim goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In het najaar 2017 is door de bestuurder bij 
Accolade Zorggroep is aangegeven dat het samenwerkingsvoorstel niet gerealiseerd kan worden. 
Daarmee is de intentie tot samenwerking in de loop van 2017 beëindigd. Er zal echter wel op goede voet 
worden blijven samengewerkt, onder meer rondom het Kwaliteitskader. Hiervan is de raad in kennis 
gesteld. 
 
De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg heeft vier keer vergaderd in 2017. De commissie 
is uitgebreid geïnformeerd over de meldingen van incidenten en calamiteiten aan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de vroegere IGZ. Ook is de commissie nauwkeurig geïnformeerd over 
de bezoeken die de inspectie heeft gebracht aan Charim. Daarnaast heeft de commissie de interne 
evaluaties met toepassing van het toetsingskader euthanasie met de organisatie en in de Raad van 
Toezicht besproken. De projectenkalender van P&O heeft de commissie inzicht gegeven in de stand van 
zaken rond de P&O-projecten. De financiële maandrapportages, de kwartaalrapportages van de 
commissie kwaliteit en veiligheid en de uitslagen van het cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoek 
zijn eveneens aan de orde geweest. Medio 2017 is mevrouw drs. H. Wijma benoemd tot lid van de 
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg. Hiermee bestond de commissie uit de heer J. den 
Heijer, de heer P. Foekens en mevrouw drs. H. Wijma.  
 
De auditcommissie Financiën heeft vijf keer vergaderd in 2017. Zij is door de Raad van Bestuur 
geïnformeerd over de financiële situatie, onder meer door een maandelijkse financiële rapportage in de 
vorm van de Balanced Scorecard, de resultaatsprognose en liquiditeitsprognose. Verder zijn de 
managementletter, het accountantsverslag en de jaarrekening van zowel Stichting Zorggroep Charim als 
Stichting Charim Vastgoed binnen de commissie uitgebreid besproken. Ook is de begroting van 2018 en 
hoe deze te bezien is in het meerjarenplan, besproken. Na bespreking van de jaarstukken 2016 en de 
begroting 2018 zijn de stukken in de Raad van Toezicht- vergadering goedgekeurd. Verder zijn in de 
auditcommissie de switch van arbodienst om het verzuim terug te dringen, de beloning van de 
bestuurder, het bestedingsvoorstel verkoop Mirtehof en De Bladerkroon en de Charimbrede projecten 
aan de orde gekomen.  
 
Begin 2017 heeft de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter Raad 
van Bestuur. De remuneratiecommissie is tevreden over het functioneren van de voorzitter Raad van 
Bestuur en ziet graag dat hij leiding blijft geven aan Charim met het bouwen aan kwaliteitsontwikkeling, 
veiligheid en een stabiele en ontwikkelingsgerichte organisatie.  
 
Voor de honorering van de Raad van Toezicht-leden worden de richtlijnen van de Wet Normering 
Topinkomens gevolgd, waarbij een passend evenwicht tussen inzet en honorering wordt nagestreefd.  
 
De Raad van Toezicht stelt vast dat dankzij de inzet van velen de organisatieontwikkeling over 2017 
positief is. De invulling van de dromen, wensen en verlangens van de cliënten blijft het belangrijkste 
uitgangspunt voor onze organisatie. De cijfers rondom de cliënt- en medewerkerwaardering zijn 
aanzienlijk gestegen en laten daarmee zien dat we op de goede weg zitten. 
 
Wij danken onze God voor de daartoe gegeven mogelijkheden en alle bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers voor hun passie, inzet en bijdragen. 

 
 
M. van Ginkel, 
voorzitter Raad van Toezicht 
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Hoofdstuk 1 Zorggroep Charim in 2017 
 
1.1 Profiel van de organisatie 
 
1.1.1 Rechtspersoon en entiteiten 
Zorggroep Charim is een stichting die voortgekomen is uit een juridische fusie per 31 december 2008 
tussen Intrazorgplus te Veenendaal en Zeisterwoude te Zeist. Tot het concern behoort eveneens 
stichting Charim Vastgoed. 
Stichting Charim Vastgoed beheert een aantal appartementencomplexen, waarin senioren zelfstandig 
wonen met de mogelijkheden van zorg en service. Het betreft De Bladerkroon, Spathodea, Simarowa en 
De Oosterborch. Alle complexen zijn gesitueerd in Zeist. 
 
1.1.2 Doelstelling van de organisatie 

Charims basis 
Ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten, geworteld in de lokale samenleving en verbonden 
met het christelijk geloof biedt Zorggroep Charim zorg voor lichaam, geest én ziel. 
Ons zorg- en dienstenaanbod is daarbij breed: van welzijnsactiviteiten tot hospicezorg. Zodat er voor 
ieder mens een passend aanbod is.   
We ondersteunen. Met zorg. Vanuit ons christelijk perspectief hebben wij daarbij bijzondere aandacht 
voor zingevings- en geloofsvragen. Charim biedt zorg die verder gaat. In het grote aanbod. En in inhoud, 
waarbij we de hele mens op het oog hebben. We noemen dat totaalzorg. Zulke zorg gunnen we 
iedereen. Daarom is een ieder welkom bij Charim! 

 
Charims missie 
Wij zijn er voor ouderen die hulp vragen. We ondersteunen hen om hun eigen leven zoveel mogelijk 
voort te zetten zoals ze gewend zijn. Samen met de cliënt en zijn omgeving zoeken we naar de beste 
manier waarop professionele zorg en ondersteuning kan worden geboden die past bij de persoonlijke 
levenssfeer en levensfase van de cliënt. Wij zetten ons met toewijding in om deze zorg en ondersteuning 
met aandacht af te stemmen op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt.  
Zo dragen we bij aan een zorgzame samenleving. 
 
De missie van Charim is: Leven doen we samen. 
 
1.1.3 Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur per maart 2017 is als volgt: 
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1.1.4 Kerngegevens 
Zorggroep Charim biedt wonen en welzijns- en zorgdiensten aan senioren van 55 jaar en ouder. Dit 
gebeurt zowel voor cliënten die wonen in één van onze verpleeg- of verzorgingshuizen of 
appartementencomplexen, als in de eigen thuissituatie. 
 

Kerngegevens VVT 2017 
 

Cliënten Intramuraal/Scheiden Wonen en Zorg (SWZ) Aantal 

Aantal intramurale cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 794 

Aantal SWZ cliënten met zorg per einde verslagjaar 144 

Aantal cliënten Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) per einde 
verslagjaar 

26 

Capaciteit Aantal 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 
verslagjaar 

974 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen GRZ per einde verslagjaar 30 

Productie Aantal 

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 298.271 

Aantal dagen GRZ in verslagjaar 9.597 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar excl. Wet 
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-zorg 

3.385 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (inclusief SWZ 
cliënten, exclusief dagactiviteiten en Wmo-zorg) 

101.460 

Personeel Aantal 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1938 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 836 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 80.645.008 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten, 
Zorgverzekeringswet (Zvw), GRZ en subsidies WLZ en Zvw 

64.945.341 

 
 

 
1.2 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 
 
Zorggroep Charim hanteert de besturing conform het toezichtmodel, waarbij de Raad van Bestuur 
verantwoordelijk is en de Raad van Toezicht haar toezichthoudende taken vormgeeft. In de naleving van 
de statuten van stichting Zorggroep Charim en stichting Charim Vastgoed wordt toegezien op het 
voorkomen van belangenverstrengeling voor leden van de Raad van Toezicht en het enige lid van de 
Raad van Bestuur. 
 
1.2.1  Toezichthoudend orgaan    
De Raad van Toezicht bestond van januari tot en met april uit vijf personen. Gedurende de rest van het 
jaar bestond de raad uit zes personen. In mei 2017 is mevrouw drs. H. Wijma toegetreden tot de Raad 
van Toezicht. In december 2017 heeft de raad afscheid genomen van de heer P. Foekens. Na twee keer 
een zittingstermijn van vier jaar is hij niet meer benoembaar. De raad heeft zes keer vergaderd in 2017 
in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 
januari 2017 is als volgt:  
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Naam  Functie Raad van Toezicht 

De heer M. van Ginkel RA Voorzitter Raad van Toezicht /voorzitter 
remuneratiecommissie 

De heer ir. J.K. Hoepel  Vicevoorzitter Raad van Toezicht/ lid Raad van Toezicht/ 
lid auditcommissie financiën/ lid remuneratiecommissie 

De heer J. den Heijer Lid Raad van Toezicht/ voorzitter auditcommissie Kwaliteit 

& Veiligheid van de zorg 

De heer P. Foekens MBA  Lid Raad van Toezicht/ lid auditcommissie kwaliteit & 
veiligheid van de zorg 

De heer ir. H. de Boon Lid Raad van Toezicht / voorzitter auditcommissie 
financiën  

 
De samenstelling van de Raad van Toezicht per mei 2017 is als volgt:  
 

Naam  Functie Raad van Toezicht 

De heer M. van Ginkel RA Voorzitter Raad van Toezicht/ voorzitter 
remuneratiecommissie 

De heer ir. J.K. Hoepel  Vicevoorzitter Raad van Toezicht/ lid Raad van Toezicht/ 
lid auditcommissie financiën/ lid remuneratiecommissie 

De heer J. den Heijer Lid Raad van Toezicht/ voorzitter auditcommissie Kwaliteit 

& Veiligheid van de zorg 

De heer P. Foekens MBA  Lid Raad van Toezicht/ lid auditcommissie kwaliteit & 
veiligheid van de zorg 

De heer ir. H. de Boon Lid Raad van Toezicht / voorzitter auditcommissie 
financiën  

Mevrouw drs. H. Wijma Lid Raad van Toezicht/ lid auditcommissie kwaliteit en 
veiligheid van de zorg 

 
Een verslag over hoe de raad gedurende 2017 haar taak heeft uitgeoefend is te vinden op bladzijde 5. 
 
1.2.2  Bestuur 
Charim heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De heer H.J. Prins vervult deze functie. Nevenfuncties 
die de heer H.J. Prins vervuld zijn voorzitter raad van toezicht stichting Malkander, voorzitter bestuur 
stichting Sjofar, lid bestuur Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Het besturingsmodel wordt 
gekenmerkt door integrale managementverantwoordelijkheid op diverse hiërarchische niveaus.  

 
1.2.3 Besturingsfilosofie 
De besturingsfilosofie is in 2017, na evaluatie, opnieuw opgesteld. Na goedkeuring door de Raad van 
Toezicht is deze besturingsfilosofie van kracht. De besturingsfilosofie berust op een aantal belangrijke 
pijlers, waarbij eerstgenoemde de belangrijkste is:  
 
1. Cliënt staat centraal 
Het primaire aangrijpingspunt voor sturing ligt aan de basis van de organisatie: daar waar medewerkers 
onze ambitie helpen waarmaken, waar ze werken aan het realiseren van de vragen, wensen en 
verlangens van de cliënt, zodanig dat de cliënt en zijn naaste een hoge mate van tevredenheid en 
veiligheid ervaart. De teams hebben de taak en verantwoordelijkheid om het cliëntenproces te 
organiseren en de zorgvisie ten uitvoer te brengen, samen met de cliënt, mantelzorgers/ verwanten en 
vrijwilligers. Dit 'microvierkant' van cliënt, medewerker, verwant en vrijwilliger vormt de kleinste cel van 
onze organisatie en van onze sturing. De teams vormen daarmee de basis van onze organisatie. Dat 
betekent dat wij als organisatie de verantwoordelijkheid laag leggen. We bieden de teams en 
medewerkers de regelruimte om hun kerntaken uit te voeren en geven ze daarbij de 
verantwoordelijkheid en het vertrouwen.  
2. Leiding en ondersteuning faciliteren 



16 

 

Zowel de leiding als de ondersteunende medewerkers dragen eraan bij dat we de verantwoordelijkheid 
laag in de organisatie kunnen leggen.  
Leidinggevenden durven taken te delegeren en geven medewerkers het vertrouwen om die taken uit te 
voeren op basis van hun professionaliteit. Zij staan de teams bij. 
De ondersteunende functies vervullen een toetsende en signalerende rol die onafhankelijk is van de 
(lijn)uitvoering. Bij hun rolinvulling richten zij zich tot de teams aan de basis en tot het management. 
 
3. Kennislaag verbindt en vernieuwt 
De kennislaag kent een ordening met onder meer kennisplatforms rond bepaalde (cliënt)vraagstukken, 
projectgroepen, innovatieteams en beleidsadviesteams. Doel is het optimaal uitwisselen van kennis en 
ervaring, kennis vergroten door kennis delen en bijdragen aan verbetering, ontwikkeling en innovatie.  
 
1.2.4 Algemene planning & control 
De algemene werkwijze voor de planning & control cyclus is niet gewijzigd. De planning & control cyclus 
van Zorggroep Charim is gebaseerd op het strategisch plan, de opgestelde jaarplannen en de 
jaarbegroting. Voor de jaarplannen wordt gewerkt met KPI’s op basis van de Balanced Score Card 
methodiek. In de maandrapportages wordt gerapporteerd op basis van deze KPI’s. Deze KPI’s richten 
zich op cliënttevredenheid, personeel, bedrijfsvoering en financiën. 
 
1.2.5 Governance en gedragscodes 
Zorggroep Charim past de zorgbrede governancecode toe, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. De 
code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen 
van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van 
zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. In 2017 is volgens de principes van de code 
gewerkt. Belangrijke punten uit de governancecode worden daarnaast verankerd in de nieuwe statuten 
en bijbehorende reglementen die eerste helft 2018 voor de stichting Zorggroep Charim en stichting 
Charim Vastgoed worden ontwikkeld. 
   
1.2.5.1 Beloning en Wet Normering Topinkomens 
Voor de beloning van topfunctionarissen in de publieke sector is de Wet Normering Topinkomens (WNT) 
van toepassing. Dit houdt in dat inkomens van topfunctionarissen binnen Charim openbaar gemaakt 
moeten worden en dat op grond van deze wet sprake is van een maximumnorm voor de beloning van 
topfunctionarissen.  
Binnen Charim zijn de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor 
het toezicht en bestuur van de gehele instelling. De beloning van deze functionarissen is verantwoord in 
de jaarrekening. De beloningen van de Raad van Toezicht vallen binnen de normen van de WNT. Voor 
de voorzitter Raad van Bestuur overschrijdt de beloning de WNT norm, hier is het overgangsrecht van 
toepassing. 
 
1.2.5.2 Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur 

Beleid 

In het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Zorggroep 
Charim jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt voor de uitoefening 
van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om een zinvol inzicht: de 
verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden.  
 
Bij het maken en declareren van kosten kiest de Raad van Bestuur voor soberheid en neemt in acht dat 
de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. De Raad 
van Bestuur volgt hierbij de voor werknemers van de instelling gebruikelijke kaders en hetgeen is 
vastgelegd in de arbeidsovereenkomst afgesloten met de Raad van Toezicht.  
 
De Raad van Bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten, gespecificeerd naar vaste en 
andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en eventuele buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, 
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representatiekosten en overige kosten. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht, met waar nodig 
een toelichting, dat in dit jaardocument (dat ook op de website van Zorggroep Charim wordt 
gepubliceerd) openbaar wordt gemaakt. De Raad van Bestuur vermeldt eventuele geschenken en 
uitnodigingen die hij heeft ontvangen ook in het jaarlijkse openbaar te maken overzicht. 
De Raad van Toezicht gaat over en ziet toe op de naleving van dit beleid. 

Verantwoording 

 

Type onkosten Bedrag Toelichting 

Vaste onkostenvergoeding €100 per maand Parkeerkosten, bloemen, etc. ten 
behoeve van Zorggroep Charim 

Binnenlandse en buitenlandse 
reiskosten 

- - 

Opleidingskosten €3900  Maatwerktraining Soft Controls, 
verzorgd door Ferocia 
Behaviour. 

Representatiekosten - - 

Overige kosten €155,85 Diner  

Geschenken en uitnodigingen - - 

 
1.2.5.3 Vertrouwenspersoon en klokkenluidersregeling  
Zorggroep Charim heeft een aantal vertrouwenspersonen, een klokkenluidersregeling en een 
onafhankelijke klachtencommissie. Van de klokkenluidersregeling is geen gebruikgemaakt in 2017. In 
2017 is de klokkenluidersregeling geëvalueerd en aangepast. De verwachting is dat deze in 2018 
definitief wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. In hoofdstuk wordt verslag gedaan van alle 
relevante zaken uit het verslagjaar in relatie tot het werk van de vertrouwenspersonen en de 
klachtencommissie. 
   
1.2.6 Medezeggenschap  
Charim betrekt de medezeggenschapsorganen bij onderwerpen en ontwikkelingen die deze 
stakeholders rechtstreeks raken. Zij worden geïnformeerd, maar kunnen ook in de gelegenheid worden 
gesteld om advies uit te brengen. Deze adviezen worden meegenomen in de besluitvorming. Wanneer 
van het advies van de organen wordt afgeweken, wordt dat gemotiveerd. Een algemene verantwoording 

van het gevoerde beleid wordt afgelegd in hoofdstuk 1.2.6.1 en 1.2.6.2.      
      
1.2.6.1 Cliëntenraad 

Inleiding 

De cliëntenraad van Zorggroep Charim is een onafhankelijke raad, die vanaf 1 januari 2009 is 
samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van de zorginstelling. Zorggroep Charim 
heeft tien lokale cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze laatste is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden (met uitzondering van Mirtehof) en behartigt de 
gezamenlijke belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim overeenkomstig de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen die in 1997 in werking is getreden.  

Vergaderingen en overig overleg 

In 2017 hebben er elf CCR-vergaderingen plaatsgevonden en zeven overlegvergaderingen met de Raad 
van Bestuur. Aan de overlegvergaderingen nemen normaliter, naast de Raad van Bestuur, ook mevrouw 
drs. J. van Laar (secretaris Raad van Bestuur) en de heer mr. H. de Waard (directeur Zorg) deel. De 
vergaderingen van april en oktober werden bijgewoond door een delegatie van de Raad van Toezicht.  
 

 
Commissie CCR Zorggroep Charim 
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De CCR heeft in de loop van 2017 diverse commissies opgestart, waarin leden vanuit de CCR overleg 
voeren met de betreffende directie en/of specifieke onderwerpen voorbereiden.  
Voorafgaande aan iedere overlegvergadering heeft vooroverleg plaatsgevonden tussen de Raad van 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) van de CCR om de agenda en relevante onderwerpen te 
bespreken.  
 

Centrale cliëntenraadsleden 
In januari 2017 bestond de centrale cliëntenraad uit de volgende leden: mevrouw L. Ruyssenaars 
(DB/voorzitter/Spathodea), de heer A.W. de Ronde (DB/Groenewoude), mevrouw M. Cornelisse 
(Amandelhof), de heer L. Burkink (’t Boveneind), de heer C. van Tilborg (Elim), de heer G.A. van 
Kruistum (De Engelenburgh), mevr. M. van Mourik (De Looborch), de heer Jac. J. Slok (De Meent), de 
heer S. van Gasteren (De Tollekamp). 
Gedurende 2017 vonden de volgende ledenwijzigingen plaats: 
- Vanaf april is er een vacature ontstaan als afgevaardigde vanuit cliëntenraad De Meent, door het 

vertrek van de heer J. Slok. Mevrouw E. Willemsen zal de heer Slok mogelijk opvolgen en heeft vanaf 
oktober deelgenomen aan de vergaderingen om zich te oriënteren op lidmaatschap van de CCR.  

-   Vanaf september volgt de heer J. Bosman mevrouw M. Cornelisse op als afgevaardigde vanuit de 
cliëntenraad Amandelhof. 

In december heeft de cliëntenraad Mirtehof kenbaar gemaakt vanaf 2018 weer deel uit te willen maken 
van de CCR. 

Besproken zaken en adviesrecht 

De belangrijkste onderwerpen die dit jaar aan de orde kwamen zijn: de hierna volgende 
adviesaanvragen, workshop convenant en reglement cliëntenraden en Raad van Bestuur, werving en 
selectie van een lid voor de Raad van Toezicht, stand van zaken 24-uurstoezicht 
Psychogeriatrischeafdelingen en kleinschalig wonen, ontwikkelafspraken Zorgkantoor, implementatie 
programma Zorg (nu programma Omzien geheten), voedingsconcept, jaarplan en begroting CCR 2018, 
deskundigheidsbevordering CCR, vergoeding CCR-leden, inspectiebezoek Amandelhof, hercertificering 
ISO 9001, besteding bijzondere baten en verkoop Mirtehof. 
 

De CCR heeft de volgende adviezen verstrekt: 
1. Zorgleveringsovereenkomsten: in februari een verzwaard negatief advies; in juni een verzwaard 

positief advies op de nieuwe set Zorgleveringsovereenkomsten en algemene voorwaarden. 
2. Klachtenprotocol naar aanleiding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): 

verzwaard negatief advies + ongevraagd advies. De CCR is van mening dat het belang van cliënten 
gediend is met een laagdrempelige, eenvoudige en eenduidige klachtenregeling. Dit advies is door 
de Raad van Bestuur overgenomen: op de nieuwe adviesaanvraag gaf de CCR in juni 2017 een 
positief advies. 

3. Uitrol voedingsconcept: over de uitrol van het voedingsconcept is tijdens de overlegvergadering in 
augustus met de Raad van Bestuur afgesproken, dat de verzwaarde adviesaanvragen met 
betrekking tot dit onderwerp aan de lokale cliëntenraden zullen worden voorgelegd. De CCR 
concludeert dat hiermee de adviesaanvraag is vervallen. 

4. Begroting cliëntenraden: ongevraagd advies: verzoek herziening begroting CCR met name 
betreffende de uitbreiding van ambtelijke ondersteuning. De Raad van Bestuur heeft de voorzitter per 
mail d.d. 25 april 2017 laten weten het verzoek met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in te 
willigen. 

5. In- en exclusiecriteria: positief advies in augustus met de aanbeveling om een uitleg over de criteria 
in de locatiewijzer op te nemen en een andere omschrijving van de term 'in- en exclusiecriteria' te 
formuleren. 

Op de volgende adviesaanvragen heeft de CCR een positief advies gegeven: warme dranken 
(verzwaard), Strategisch Beleidsplan 2018-2021, extra middelen primaire zorg, cameratoezicht, 
besturingsfilosofie en het beleidsadvies domotica (verzwaard). 
 
 
1.2.6.2 Ondernemingsraad  
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Inleiding 

Begin 2017 is de Ondernemingsraad (OR) gestart met een nieuwe medezeggenschapsstructuur waarbij 
de OR rechtstreeks in gesprek is gegaan met de Raad van Bestuur, directeuren, wijk/locatiemanagers in 
separaat overleg. De OR heeft in maart tussentijdse verkiezingen gehouden en vier nieuwe OR-leden 
begroet in Paul Onclin, Marijke Klee, Ria Horstman en Lian Leusink. Binnen een half jaar heeft de OR 
helaas weer afscheid genomen van één lid, namelijk Marijke Klee. Op 23 oktober heeft de OR 
verkiezingen gehouden voor een voltallige nieuwe OR. Eind van het jaar heeft de OR ervoor gekozen te 
gaan werken met een nieuwe medezeggenschapsstructuur waarbij de Raad van Bestuur de officiële 
gesprekspartner is en de OR informeel overlegt met directeuren, wijk/locatiemanagers, managers 
Services en teamleiders/coördinatoren Charim Vitaal en Charim Revalidatie Veenendaal. De OR heeft 
het overleg met contactpersonen gestopt en komt in 2018 met nieuwe plannen om de verbinding met 
medewerkers vorm te geven. 

Vergaderingen en overig overleg 

In 2017 heeft de OR 11 keer vergaderd. Daarnaast heeft de OR 11 vergaderingen met de Raad van 
Bestuur gehad, 11 vergaderingen met de directeur Zorg en de directeur Services, 6 vergaderingen met 
de directeur Behandeldienst en 2 vergaderingen met de wijk/locatiemanagers.  
Een afvaardiging van de OR heeft een aantal keren een overleg met de Raad van Bestuur en de 
vakbonden bijgewoond. Er heeft  2 keer een formeel overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht 
en de Raad van Bestuur en een aantal keren informeel overleg tussen de Raad van Toezicht, Raad van 
Bestuur en een afvaardiging van de OR. Er vindt regelmatig een informeel overleg plaats tussen Raad 
van Bestuur en de voorzitter en vice-voorzitter van de OR.  

Samenstelling Ondernemingsraad  

Na de verkiezingen op 23 oktober 2017 is de OR gestart met de volgende leden: Jolanda Zwanepol, Trix 
Achterberg, Joyce van Doorn, Corine van de Pol, Yvonne Mulder, Lian Leusink, Jurieke van de Waal 
(secretaris OR), Jolanda Davelaar, Ria Horstman, Gerwin Kruijf (voorzitter), Jos Venes, Gerard 
Hoogenraad, Arjeh de Haan. De raad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Anja van Dam. 
De commissie Sociaal Beleid heeft regelmatig overleg met de manager P&O gehad. De commissie 
Financieel en Organisatorisch Beleid heeft regelmatig overleg gehad met de directeur Services . De OR 
heeft deelgenomen aan een werkgroep Kanteling Werktijden, de stuurgroep Veilig en Vertrouwd Werken 
en Sturen doen we Samen, werkgroep Verzorgenden en Verpleegkundigen Adviesraad (VVAR) en 
klankbordgroep Flexbedrijf. Hierdoor werd de OR in een vroeg stadium betrokken bij de vorming van 
beleid.  

Training  

De OR heeft in januari een evaluatie gehouden over zijn functioneren. In maart heeft de OR vanwege de 
vier nieuwe OR-leden een trainingsdag gevolgd. In november heeft de OR een training voor de voltallige 
nieuwe OR gekregen, waarbij nieuwe afspraken zijn gemaakt, onder andere over een nieuwe 
medezeggenschapsstructuur.  

Besproken zaken en advies- en instemmingsrecht  

De OR heeft ingestemd met: camerabeleid, klachtenregeling in het kader van de Wkkgz, selectie 
Arbodienst, wijziging regeling Beroeps Praktijk Vorming, kanteling werktijden en persoonlijk 
ontwikkelbudget.  
De OR heeft niet ingestemd met een gewijzigde gratificatieregeling, waarop het voorgenomen besluit 
door de Raad van Bestuur is ingetrokken. De OR heeft geadviseerd over de extra middelen primaire 
zorg, met betrekking tot de opdracht voorbereiding bedrijfsplan thuiszorg en geselecteerde kandidaat 
kwartiermaker thuiszorg, strategisch beleidsplan 2018 – 2021, functiehuis primaire proces zorg, 
businesscase Amandelhof, besturingsfilosofie en de herinrichting van de centrale Facilitaire Dienst.  
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Hoofdstuk 2 Samenwerking en maatschappelijk ondernemen 
 
2.1 Samenwerkingsverbanden / ketensamenwerking 
Zoals reeds geschetst in het verslag van het bestuur is het realiseren van een netwerkorganisatie een 
belangrijke ambitie. Voor Zorggroep Charim is het van belang dat de samenwerkingsverbanden 
bijdragen aan de kwaliteit van zorg en de continuïteit van de organisatie. Daarnaast hecht Charim er 
waarde aan dat in de samenwerking de christelijke keten wordt versterkt. Eén en ander is reeds 
toegelicht in het bestuursverslag.  
In het nieuwe beleidsplan 2018-2021 wordt niet expliciet gesproken over (nieuwe) 
samenwerkingsverbanden. Dat betekent niet dat er niet wordt samengewerkt. Ook in het licht van 
zorgbrede governancecode en het Kwaliteitskader is overleg en samenwerking met andere instanties en 
belanghebbenden in relatie tot onze maatschappelijke doelstelling van belang. Zorggroep Charim voert 
dan ook frequent overleg met andere instanties en belanghebbenden. Te denken valt  aan collega-
organisaties, ziekenhuizen en andere ketenpartners, gemeenten en het Zorgkantoor, maar bijvoorbeeld 
ook aan de kerken en de vriendenstichtingen. De Participantenraad en de Stichting Vrienden van 
worden hieronder nader toegelicht. 

 
2.1.1 Participantenraad           
Op centraal niveau functioneert de Centrale Participantenraad (CPR), die adviesbevoegdheden heeft ten 
aanzien van het beleid voor identiteitsgebonden en medisch-ethische vraagstukken. Tot deze 
participantenraad behoren een aantal kerken en gemeenten uit het werkgebied. In 2017 is de CPR 
driemaal bijeen geweest (één themabijeenkomst en twee reguliere vergaderingen).  
 
Tijdens de themabijeenkomst zijn de volgende thema’s besproken:  
1. Geestelijke verzorging  
De geestelijk verzorgers van Zorggroep Charim hebben zich aan de CPR-leden voorgesteld en hun 
taken en verantwoordelijkheden toegelicht. Tevens heeft er overleg plaatsgevonden met de CPR over 
hoe de kerken betrokken kunnen worden bij het werk van de geestelijk verzorgers.  
2. Strategisch beleidsplan 2018-2021 
 
Overige besproken onderwerpen zijn onder meer.: 

- Notitie euthanasiehulp bij zelfdoding 

- Organogram 2017 

- Besturingsfilosofie 

- Onderhouden en ontwikkelen christelijke identiteit (door middel van een brainstorm) 

- Versterken van de verbinding achterban kerken en Charim  

 
Op lokaal niveau functioneert een aantal lokale participantenraden, waarin de samenwerking tussen 
locaties met de lokale kerken vorm krijgt. 
 
2.1.2 Stichtingen vrienden van Zorggroep Charim 
De stichtingen hebben als doel geldmiddelen ter beschikking te stellen voor projecten en activiteiten die 
ten goede komen aan het welzijn van de ouderen. Deze projecten en activiteiten kunnen niet uit de 
reguliere budgetten of op een andere manier door de overheid gefinancierd worden. Het werk van de 
stichtingen begint dan ook daar waar de financiering van de overheid ophoudt.  

 
2.2 Milieubeleid 
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn belangrijke onderwerpen die 
wij hebben opgenomen in het strategisch beleidsplan 2018-2021. Bij de uitvoering van de plannen vanuit 
het strategisch vastgoedplan 2015-2020, letten we – waar mogelijk – op optimalisatie van isolatie en 
energiebesparende maatregelen om het energieverbruik van de organisatie te reduceren. Wij hebben 
ons verbonden aan de MVO-ambitie van de gemeente Veenendaal. 
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Voor de korte termijn werken we aan papierloos vergaderen en forse reductie van papiergebruik op de 
kantoren. 
Ook werken wij aan een verbetering van het totale voedingsconcept binnen de verschillende locaties van 
de organisatie, gericht op de beleving van de cliënt waarbij we ook voedselverspilling  en afvalstromen 
beperken. 
Alle nieuwe contracten die wij afsluiten moeten een MVO-belofte inhouden en de bestaande contracten 
zullen we daarop proberen aan te passen. 
 

2.3 Re-integratiebeleid 
Aandacht voor arbeidsomstandigheden en preventief verzuimbeleid kan niet altijd voorkomen dat 
medewerkers ziek worden of anderszins in hun inzetbaarheid beperkt worden. In het verzuim- en re-
integratiebeleid van Zorggroep Charim staat niet de ziekte centraal, maar de mogelijkheden die de 
medewerker heeft, ondanks zijn ziekte of beperking. Re-integratie is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar het 
eigen werk (eventueel met aanpassingen). Indien dat geen reële optie is, is de re-integratie gericht op 
het verkrijgen van een andere functie binnen of buiten Zorggroep Charim. Charim laat zich hierin 
ondersteunen door Human Capital Care en koopt zo nodig andere expertise en interventies in. Ook na 
de WIA wachttijd blijft Charim de ontwikkelingen met betrekking tot de belastbaarheid en mogelijkheden 
van medewerkers actief volgen, waarbij zij wordt ondersteund door Robidus. 
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Hoofdstuk 3 Cliënten en kwaliteit 
 
3.1  Algemeen 
 

3.1.1 Beschrijving organisatie kwaliteit van zorg, wonen en welzijn 
Kwaliteit van leven en aansluiting van zorg en ondersteuning op persoonlijke wensen, vragen en dromen 
van de cliënt staan centraal bij Zorggroep Charim.  
De cliënt kan daarbij rekenen op professionele zorg, waar het bieden van veiligheid onderdeel van is. 
Zorggroep Charim beschikt over een commissie Kwaliteit en Veiligheid in de zorg.  
Deze commissie adviseert de directie ten aanzien van onderwerpen op het gebied van kwaliteit en 
veiligheid.  
Onder deze commissie fungeren de volgende  deelcommissies:  
- Melding Incidenten Cliënten (MIC) 
- Melding Incidenten Medewerkers (MIM) 
- BOPZ  (Vrijheidsbeperkende maatregelen) 
- ARBO (Arbeidsomstandigheden) 
- Hygiëne en Infectie Preventie (HIP) 
- Centrale Commissie Farmaceutische Zorg (CCFZ)  
 
Elk kwartaal wordt er een kwaliteitsverslag geschreven dat aangeboden wordt aan de Centrale 
Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, het directie-overleg (waaronder de voorzitter Raad van Bestuur) en 
de Raad van Toezicht. 

 
3.2 Kwaliteit van zorg in 2017 
 

3.2.1 Cliënttevredenheid 
De cliënttevredenheid wordt gemeten aan de hand van een cliënttevredenheidsonderzoek.  
Charim hecht grote waarde aan de ervaring van haar cliënten en voert daarom jaarlijks een 
cliënttevredenheidsonderzoek uit. Voor de beleidsperiode 2015 – 2017 is de keuze gemaakt om gebruik 
te maken van de CQ index.  
In het vierde kwartaal van 2017 heeft deze cliëntraadpleging plaatsgevonden binnen alle locaties van 
Charim. Onderzoeksbureau Facit heeft in totaal twintig onderzoeken uitgevoerd. De ervaringen van 
cliënten (vallend onder de Wet langdurige zorg) en thuiszorgcliënten zijn onderzocht, evenals de 
ervaringen van de contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie. Cliënten van 
Zorggroep Charim geven ten aanzien van de onderliggende indicatoren/thema’s een gemiddeld cijfer 
van 8,6. Ten opzichte van 2016 zien we daarin een stijging van 0,4 punt.  
Cliënten thuiszorg geven ten aanzien van de onderliggende indicatoren/thema’s een gemiddeld cijfer 
van 8,4. Ten opzichte van 2016 zien we daarin een stijging van 0,2 punt. Contactpersonen van 
psychogeriatrische cliënten geven ten aanzien van de onderliggende indicatoren een gemiddeld cijfer 
van 8,0. Ten opzichte van 2016 zien we daarin een stijging van 0,2 punt. 
Ten aanzien van de cliënttevredenheid binnen de GRZ geven revalidanten de GRZ een 8,1. 
Op Zorgkaart Nederland geven cliënten van Charim een gemiddelde waardering van 7,7.  
 
3.2.2 Interne audits 
In 2017 is begonnen met het uitvoeren van zogeheten integrale veiligheidsrondes als interne audit. In de 
veiligheidsronde worden aspecten meegenomen zoals persoonlijke hygiëne, privacy, brandveiligheid,  
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) 
en keuring van materialen. Op alle locaties en woongroepen is een veiligheidsronde gelopen. Daarnaast 
zijn interne audits uitgevoerd op de onderwerpen Mondzorg en BOPZ (vrijheidsbeperkende 
maatregelen). 
 
3.2.3 Inspectie 
In 2017 heeft de IGJ een onaangekondigd bezoek gebracht aan locatie Amandelhof. Vanuit het bezoek 
zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd. De IGJ heeft het toezichtbezoek afgesloten met de 
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opmerking dat locatie Amandelhof een grote motivatie laat zien om de zorg en veiligheid van cliënten 
naar een hoger niveau te brengen. 
 
In 2017 zijn 37 zogeheten PRISMA-onderzoeken uitgevoerd op 'incidenten cliënten met gevolgen'. Ten 
opzichte van 2016 zien we een afname van in het aantal incidenten met (ernstige) gevolgen.  
In één situaties heeft een incident geleid tot het hiervan melden bij de IGJ.  
 
De GGD heeft in het kader van haar rol als toezichthouder voor de Wmo een toezichtbezoek gebracht 
aan het WelzijnsPalet Veenendaal. 
 

3.3 Certificering 
Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de ISO 9001:2015 normen.  
Het ISO keurmerk garandeert dat de organisatie voldoet aan de eisen die de cliënt, financiers en de 
overheid stellen.  
In september 2017 is door DNV-GL een initiële audit uitgevoerd en geconstateerd dat Charim voldoet 
aan de normen, behorend bij ISO 9001:2015.  

 

3.4 Klachten 
Het beleid van Charim is erop gericht om klachten zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer dit niet lukt, 
probeert Charim een klacht zo vroeg mogelijk en zo laag mogelijk in de organisatie op te lossen via een 
gesprek of een bemiddeling. In 2017 is de nieuwe klachtenregeling geïmplementeerd. In 2017 heeft 
Charim een klachtenfunctionaris in dienst genomen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en helpt 
door te bemiddelen. Zij zet zich in voor het bereiken van een duurzame oplossing voor alle betrokkenen. 
Formele klachten kunnen worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Daarmee wordt hem gevraagd een 
oordeel over de klacht te geven. Charim is aangesloten bij de Geschillencommissie en voor klachten in 
het kader van de BOPZ bij een onafhankelijke klachtencommissie. 
In het verslagjaar 2017 zijn 2 formele klachten bij de Raad van Bestuur ingediend. In één klacht heeft de 
Raad van Bestuur de klager gedeeltelijk gelijkgesteld. De Raad van Bestuur heeft voorgesteld om tot 
bemiddeling te komen, omdat er verbetermogelijkheden gezien worden. 
Eén klacht is in het verslagjaar 2017 nog niet tot afronding gekomen en loopt nog door in 2018. 
 
Daarnaast heeft Zorggroep Charim een cliëntenvertrouwenspersoon. Zij kan de cliënt, indien wenselijk, 
van meer informatie voorzien over hoe de onvrede het beste aan de orde gesteld kan worden en welke 
mogelijke vervolgstappen genomen kunnen worden. 
 

3.5 Onderzoek en ontwikkeling 
Innovatie en ontwikkeling vraagt tijd en aandacht.  In het afgelopen jaar heeft de focus binnen onze 
zorggroep vooral gelegen op tevredenheid van onze cliënten en van onze medewerkers. Uit de stijgende 
cijfers blijkt dat we hierin op de goede weg zijn. Door de focus op de kwaliteit van zorg en arbeid, is het 
aantal nieuwe initiatieven en innovaties in 2017 beperkt gebleven. Wel is de inzet van Zorgrobot Zora 
met succes voortgezet en zijn er stappen gezet richting de ontwikkeling van het beoogde kenniscentrum.  
 

3.6 Speerpunten kwaliteit van zorg 2018 
In 2017 is een eerste invulling gegeven om het nieuwe Kwaliteitskader te vertalen naar Charim. Charim 
maakt deel uit van een lerend netwerk met Accolade Zorggroep, Amaris Zorggroep, Zorg- en 
wooncentrum De Haven en zorgorganisatie Inovum. 
De personele bezetting is gepubliceerd op de website. Het kwaliteitsplan 2018 is geschreven en naar de 
stakeholders verzonden. Het uitgangspunt daarin blijft dat Charim - conform haar missie en visie - de 
dromen, wensen en verlangens van cliënten als vertrekpunt neemt. Daarbij kan de cliënt rekenen op 
medewerkers die toegewijd en professioneel  zijn en die zich samen met de cliënt inzetten voor een 
ervaren goede kwaliteit van zorg, welzijn en wonen.  
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Hoofdstuk 4 Personeel 
 
4.1 Inleiding 
 
Het jaar 2017 stond in het teken van het verder bouwen aan goed werkgeverschap en aan een sociaal 
veilige werkplek en veilige omgeving. In samenwerking met verbindings- en coachingsbureau Vivento 
zijn op basis van een teamscan ruim 60 teams gecoacht door een aantal teamontwikkelsessies. Dit 
wordt in 2018 voortgezet. Mede naar aanleiding van dit teamontwikkeltraject hebben we vanuit de 
Charim Academie nieuwe workshops Zorgen voor jezelf geïntroduceerd, zoals Je stress te lijf en Nee is 
ok. Deze workshops kunnen medewerkers ondersteunen in hun individuele ontwikkeling. Op incidentele 
basis zijn er vanuit de teamontwikkelsessies ook verzoeken tot individuele coaching gehonoreerd en 
ingezet.  
Uit de uitkomsten van ons jaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat we groeien in 
tevredenheid van onze medewerkers en dat de werkplek en -omgeving als meer sociaal veilig wordt 
ervaren.  

 

4.2 Kengetallen 2017 
 

Overzicht kengetallen per 31-12-2017  

Functioneringsgesprekken 70,2 % 

Ziekteverzuim totaal   7.3% 

Ziekteverzuim >13 weken   3,6% 

Medewerkertevredenheid: 
Werkbeleving 
Bevlogenheid 

7,3 
8,3 

Aantal MIM-meldingen 701 

Aantal medewerkers in opleiding 154 

Aantal stageplaatsen 107 

Aantal individuele scholingsdeelnames 1464 

Aantal geplande scholingsdeelnames 1952 

Aantal vacatures per eind 2017 30 

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per eind 2017 26 

 

 
4.3 Uitleg/toelichting bij kengetallen 
 
Functioneringsgesprekken  
Charim wil dat elke medewerker elk jaar een gesprek heeft met zijn of haar leidinggevende. Tot nu toe 
hebben we dat op een traditionele manier vorm gegeven met functioneringsgesprekken waarvoor een 
standaard formulier beschikbaar is. In 2017 hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe 
gesprekscyclus met focus op talenten: Talent in actie!  
 
Ziekteverzuim 
In het afgelopen jaar is het ziekteverzuimpercentage gestegen naar 7,3%. Het verzuim ligt hiermee ruim 
boven de target van 5,5 %. Deze stijging vindt voor een belangrijk deel plaats in de leeftijdscategorie 
vanaf 62 jaar. Het aantal medewerkers in deze leeftijdscategorie dat met fysieke klachten uitvalt en niet 
meer terugkeert in de functie dan wel het arbeidsproces, is sterk gestegen. Daarnaast dragen het 
personeelstekort op niveau 3 en 4, de toenemende zorgzwaarte van cliënten en overbelasting door 
combinatie van mantelzorg en werk sterk bij aan deze stijging. Door middel van extra aandacht voor 
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en preventie wordt enerzijds gewerkt aan hogere 
belastbaarheid van medewerkers en anderzijds aan verlaging van de belasting. Bij de 
verzuimbegeleiding wordt onverminderd ingezet op vroege re-integratie in aangepast en ander werk. Het 
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effect hiervan zal hopelijk op de middellange termijn zichtbaar worden. Om bovengenoemde acties te 
ondersteunen is een samenwerking aangegaan met Human Capital Care. 
 
Medewerkertevredenheid 
Dit jaar voerde Charim voor de zesde keer de MedewerkerMonitor (MM) uit via Actiz. In 2011, 2013 en 
2014 was dit opgezet en ondersteund door PWC. In 2015 is de samenwerking tussen Actiz en PWC 
beëindigd en is de MedewerkerMonitor vervangen door de Benchmark Zorg, ontwikkeld door Deloitte.  
Er is een uitstekende respons van 54% behaald (sector 57%).  In totaal hebben vijf teams (3 zorgteams 
en 2 teams Services) 100% respons behaald.  
 
Samengevat is de conclusie dat de tevredenheid bij Charim is toegenomen. Op organisatieniveau 
bedraagt de Werknemer Net Promotor Score (WNPS) -19,8, terwijl deze in 2016 -34,4 was. De 
werkbeleving en mogelijkheid tot veranderen zijn eveneens verbeterd. De werkbeleving is gestegen van 
een 7,0 (2016) naar een 7,3 (sector 7,3). De mogelijkheid tot veranderen is gestegen van een 5,0 (2016) 
naar een 5,6 (sector 5,6). In 2017 is voor het eerst bevlogenheid als thema gemeten. De bevlogenheid 
bedraagt een 8,3 (sector 8,1). 
 
Sterke punten zijn: 

 plezier in het werk 8,0 (sector 7,8) 

 voldoende ondersteuning in ontwikkeling 7,5 (sector 7,1) 

 inspirerend leiderschap 7,2 (sector 6,9) 
 
De grootste aandachtspunten blijven: 

 gedragen visie en ambitie 6,2 (sector 6,2) 

 sterke organisatiecultuur 7,1 (sector 7,5) 

 aanvaardbare werkdruk 6,1 (sector 5,8).  
 
Ondanks dat de aanvaardbare werkdruk een aandachtspunt blijft, is deze wel verbeterd ten opzichte van 
2016 (5,6). In 2018 blijven we ons onverminderd op inzetten op bovenstaande aandachtspunten. 
 
Melding incident medewerkers (MIM) 
In 2017 werden 701 meldingen gedaan van incidenten en bedrijfsongevallen. Dit aantal is een 
verdrievoudiging van het aantal in 2016 en betreft hoofdzakelijk agressie-incidenten door cliënten. Deze 
incidenten hangen samen met hun ziektebeeld. De grote stijging wordt enerzijds veroorzaakt door het in 
het verleden niet altijd melden van incidenten. Tevens hebben we extra geïnvesteerd in de 
meldingsdiscipline en is het melden van agressie-incidenten sterk vereenvoudigd. Anderzijds wordt de 
stijging veroorzaakt door de toegenomen gemiddelde zorgzwaarte en psychiatrische problematiek. 
 
Het bedrijfsopvangteam heeft bij 3 individuele incidenten opvang en nazorg verzorgd. Daarnaast is in 2 
situaties opvang en nazorg aan het betreffende team geboden. 
 
Bij Prikpunt zijn 9 meldingen binnen gekomen van bijt-, snij- en prikletsel, waarbij in 4 gevallen sprake 
was van krabincidenten met bloed c.q. bloedcontact en in 5 gevallen van prikaccidenten. De daling in 
prikincidenten die vorig jaar werd gesignaleerd, heeft definitief doorgezet. Voor een deel heeft dit te 
maken met de nieuwe naaldsystemen, die veiliger zijn. Slechts 33% van de ongevallen werd op tijd, 
binnen 15 minuten, gemeld. In 2018  zal daarom opnieuw aandacht besteed worden aan het 
meldingsgedrag van medewerkers. 6 van de 9 medewerkers die een melding bij Prikpunt hebben 
gedaan, waren volledig gevaccineerd tegen hepatitis B. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. 
 
Vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag 
De vertrouwenspersonen zijn in 2017 14 keer benaderd door medewerkers van Charim; de externe 
vertrouwenspersoon 8 keer, de interne vertrouwenspersoon 6 keer. Dit is een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van 2016. Dit is onder andere te verklaren door het actief en persoonlijk onder de aandacht 
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brengen van de vertrouwenspersonen bij alle medewerkers in het kader van het creëren en behouden 
van een veilige en vertrouwde werkomgeving onder het motto:  
Werk met plezier! Is er iets? Kaart het aan. 
 
In 8 van de 14 gevallen is sprake geweest van eenmalig telefonisch contact. In de overige gevallen is 
persoonlijk met medewerkers gesproken of is de medewerker doorverwezen naar zijn leidinggevende, 
P&O, arbodienst of naar hulp/ondersteuning buiten de organisatie. 
 
Bij de klachtencommissie Ongewenst Gedrag zijn in 2017 geen klachten binnen gekomen.  
 
Opleidingen 
De stijgende lijn qua aantal medewerkers in opleiding uit 2016 zet zich in 2017 door. Eveneens is een 
verdere toename van het aantal verpleegkundigen in opleiding te zien, net als in 2016. Een 
geactualiseerde beroepspraktijkvormingsregeling is doorgevoerd. Hierin regelt Charim de 
(rand)voorwaarden voor het opleiden van leerlingen en stagiairs.  
In augustus is een groep van 20 eerstejaarsleerlingen begonnen met de opleiding tot verzorgende-IG. 
Dit is een bovenformatieve extra inspanning die gedaan is naar aanleiding van het signaal dat er geen 
eerstejaarsleerlingen werden aangenomen. In december is een groep medewerkers gestart met een 
verkort traject verzorgende-IG. Dit betreft medewerkers met een aanverwant diploma.  
Mede dankzij subsidies worden aantoonbaar meer medewerkers opgeleid. Dit vraagt het nodige van de 
begeleiding op de werkvloer. Voor werkbegeleiders worden meer (verdiepende) scholingen aangeboden 
om de kwaliteit te waarborgen. 
De opleiding tot gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie is blijvend populair. Bij Charim is dit een 
kwalificerende opleiding voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. Een in-company 
traject voor deze opleiding is eind 2017 gestart. 
In de stageplaatsen zien we een lichte daling. Mogelijk dat het stijgend aantal leerlingplaatsen hier debet 
aan is. 
 
Bij- en nascholing  
2017 is een jaar waarin ten aanzien van deskundigheidsbevordering veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden. Een nieuwe fysieke leeromgeving met goede faciliteiten aan de Wiltonstraat in 
Veenendaal, de Charim Academie, is in gebruik genomen. Tevens is een digitale leeromgeving in april 
live gegaan. Hierdoor is onder andere een grote bibliotheek aan e-learning beschikbaar gekomen voor 
medewerkers.  
Binnen de Charim Academie wordt in 2017 steeds intensiever samengewerkt met managers én 
vakprofessionals uit de organisatie om scholingstrajecten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 
vraag.  
Daarnaast heeft verbreding plaatsgevonden in het aanbod, waardoor ook andere groepen medewerkers 
kunnen profiteren van scholingen toegesneden op hun behoefte en vraag. Voor iedereen is er nieuw 
aanbod dat gaat over persoonlijke ontwikkeling, samenwerken en communicatie.  
Een aantal pilots is gehouden om nieuwe manieren van leren en werken te kunnen uitproberen.  
 
Vacatures 
Eind 2017 stonden er 30 vacatures open. Daarvan zijn er 26 moeilijk vervulbaar. Dat zijn allemaal zorg 
gerelateerde functies zoals Verzorgende IG, Verpleegkundige en Wijkverpleegkundige. Van de 30 
vacatures stonden er 11 open bij het Flex- en Roosterbedrijf. Ook dit waren functies van Verzorgende IG 
en Verpleegkundige.  
In 2017 is gebleken dat de zorggerelateerde functies steeds moeilijker in te vullen zijn.  
Ook zien we verschil tussen de twee regio’s. Vooral in regio Zeist is het moeilijk om sollicitanten voor de 
zorggerelateerde functies te vinden. In 2018 starten we een wervingscampagne, waarmee we op de 
krappe arbeidsmarkt in deze regio meer resultaat willen boeken. 
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4.4 Personeel in 2017 en speerpunten voor 2018 
In 2017 is er verder gewerkt aan de projecten van de projectenkalender. 
Van de 20 projecten zijn er 17 projecten in 2017 afgerond. Voor de afronding is een eindrapport 
geschreven. Daarin is geconcludeerd dat de projecten goed zijn ontwikkeld, geïmplementeerd en 
geborgd. Drie projecten behoeven in het eerste kwartaal van 2018 nog verdere ontwikkeling en 
implementatie. Om de leidinggevenden binnen Charim te informeren over de inhoud en de voortgang 
van de projecten zijn er in 2017 een zestal digitale nieuwsbrieven uitgebracht.  
 
Strategische Personeelsplanning  
Charim wil haar cliënten de juiste zorg bieden. Zorg die past bij de maatschappelijke eisen en de vraag 
vanuit de cliënt en zijn sociale omgeving. Om hieraan te voldoen is het nodig inzicht te hebben wanneer 
medewerkers nodig zijn en over welke talenten/kwaliteiten die medewerkers moeten beschikken. 
Strategische personeelsplanning zorgt voor inzicht voor meerdere jaren in de ontwikkelingen in het 
personeelsbestand en zal aan moeten sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg.  
In de komende jaren wordt dit project verder doorontwikkeld. 
 

Harmonisatie en implementatie nieuw functiegebouw 
In 2017 is een geharmoniseerd functiegebouw voor het primaire proces geïmplementeerd.  

 Het nieuwe functiegebouw is ingevoerd in de diverse systemen. 

 Voor iedere medewerker is, in overleg met de teamleider, vastgesteld welke functie hij/zij heeft 
volgens het nieuwe functiegebouw. 

 Iedere medewerker heeft een schriftelijke bevestiging ontvangen van zijn (nieuwe) vastgestelde 
functie. 

In de komende jaren zal het functiegebouw voor alle functies worden geharmoniseerd. 
 
Talent in Actie!  
Talent in Actie! is de gespreks- en ontwikkelcyclus van Zorggroep Charim, waarin de talenten van 
medewerkers centraal staan. Medewerkers hebben hierin de eigen regie en verantwoordelijkheid 
(persoonlijk leiderschap). De  gespreks- en ontwikkelcyclus is een cyclus van een jaar. 
Deze nieuwe cyclus is in 2017 als pilot geïmplementeerd op een drietal afdelingen (GRZ, P&O en een 
managementteam zorg). De ervaringen zijn positief. In 2018 zal deze gespreks- en ontwikkelcyclus na 
besluitvorming verder geïmplementeerd worden op een aantal nader te bepalen locaties. 
   
Charim Academie 
De Charim Academie heeft in 2017 de beschikking gekregen over drie goed uitgeruste lesruimten waar 
tal van leeractiviteiten kunnen plaatsvinden. Inmiddels weet de overgrote meerderheid van de 
medewerkers de weg te vinden naar de Wiltonstraat voor de nodige trainingen, scholingen en 
oefensessies. In 2018 wordt er strategisch opleidingsbeleid voor de komende jaren ontwikkeld. 
 
Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers 
In 2017 zijn er vier introductiedagen voor ruim 200 nieuwe medewerkers georganiseerd. De sfeer tijdens 
de introductiedagen is plezierig en open. Elke introductiedag wordt geëvalueerd door de nieuwe 
medewerkers. Feedback wordt opgepakt en zorgt ervoor dat de introductiedagen verder doorontwikkeld 
kunnen worden. Het introductieprogramma wordt in 2018 voortgezet. 
 
Charim Voordeel Menu 
In 2016 is het Charim Voordeel Menu geïmplementeerd. Het Charim Voordeel Menu is de opvolger van 
het Meerkeuze Arbeidsvoorwaarden Systeem. In 2017 hebben we het menu met haar regelingen 
geëvalueerd. De conclusie is dat het Charim Voordeel Menu nog niet bekend genoeg is bij medewerkers 
en niet door elke medewerker wordt gebruikt. In 2018 zal opnieuw op verschillende manieren aandacht 
worden besteed aan het Charim Voordeel Menu om de bekendheid te vergroten.  
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Vrijwilligersbeleid  
Bij dit project willen we randvoorwaarden creëren om de visie op informele zorg vorm te geven en 
optimaal samenspel tussen de professionele kracht en de vrijwilliger mogelijk te maken. In 2017 is een 
start gemaakt met het vormgeven en beschrijven van structuren, processen, kaders en richtlijnen die te 
maken hebben met vrijwilligerswerk. Hierdoor ontstaan eenduidige werkwijzen binnen Charim voor het 
vrijwilligerswerk. In 2018 zal daarnaast de registratie van vrijwilligers in een centraal registratiesysteem 
(Afas) worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  
 
Digitale leeromgeving 
In april 2017 is de nieuwe digitale leeromgeving in gebruik genomen. Bij de externe audit in september is 
de leeromgeving onder de loep genomen. Men heeft waardering uitgesproken over de geboekte 
resultaten. Scholingen, workshops, lesmaterialen en e-learning zijn in ruime mate beschikbaar gekomen 
door de lancering van Charim Leert!. Deze leeromgeving vraagt de nodige aandacht voor 
doorontwikkeling om deze ook aantrekkelijk en bruikbaar voor iedereen te maken. Er is een keuze 
gemaakt voor een leermanagementsysteem. De inrichting van het systeem is in volle gang en wordt in 
2018 gecontinueerd.  
 
Arbo 
In 2017 zijn plannen van aanpak opgesteld (zowel centraal als decentraal) naar aanleiding van de eind 
2016 uitgevoerde RI&E. Daarnaast is de implementatie van het beleid Gezond en Veilig werken 
voorbereid. In de organisatie zijn inmiddels 15 ambassadeurs Gezond en Veilig werken actief, die het 
beleid decentraal uitdragen en implementeren. Een aantal van hen is in 2017 opgeleid tot ergocoach. De 
anderen zullen deze opleiding in 2018 volgen. Het streven is dat eind 2018 op alle locaties tenminste 
één ambassadeur actief is.  
Daarnaast is verder gewerkt aan de bewustwording ten aanzien van agressie-incidenten bij cliënten en 
de meldingsdiscipline van incidenten. Ook is ondersteuning aan teamleiders en individuele medewerkers 
geboden bij het voorkomen van en de opvang en nazorg naar aanleiding van incidenten. 
Voor zowel de terugdringing van de fysieke als psychosociale belasting is de samenwerking met de 
interne behandeldienst in 2017 verder verstevigd. Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en psychologen 
spelen hierin een actieve rol. 
 
Wervingsbeleid 
De arbeidsmarkt voor Verzorgende IG (VIG) en Verpleegkundige (VP) is erg krap in de regio 
Veenendaal en Zeist. Dit sluit aan bij het landelijke tekort aan zorgpersoneel. In de zomer 2017 heeft 
Charim besloten om uit eigen middelen extra personeel in te zetten. Daarnaast is er vanuit de overheid 
in 2017 geld ter beschikking gesteld voor de ouderenzorg. Hierdoor heeft Charim vanaf 1 juli 2017 1,8 
miljoen euro aan extra middelen beschikbaar om de ouderenzorg in haar locaties te verbeteren. 
Grotendeels werd dit geld besteed aan uitbreiding van het huidige personeelsbestand. Een grote 
wervingscampagne is hiervoor opgezet. Er zijn medewerkers aangenomen voor met name de functies 
van medewerker Huishoudelijke Dienst, Verzorgingsassistent en Helpende.  
 
Om het tekort aan Verzorgende IG en Verpleegkundige aan te pakken zijn in 2017 onder andere 
wervingsfilms, blogs en vlogs gemaakt en terugblikgesprekken gevoerd met vertrekkende medewerkers. 
Ook zijn er gastlessen gegeven aan studenten van het Regionaal Opleidings Centrum (ROC). 
 
Ook in 2018 zullen alle kanalen ingezet worden om nieuwe medewerkers voor Charim aan te trekken. 
Met betrekking tot de terugblikgesprekken zullen de resultaten in 2018 aan de directie worden 
gerapporteerd. 

 
Ontwikkelen en implementatie E-HRM applicaties  
In 2017 is het project ontwikkelen en implementeren van E-HRM applicaties van start gegaan als 
onderdeel van de P&O projectenkalender. Alle processen binnen de afdeling P&O zijn geanalyseerd.  
In 2018 zal een en ander verder ontwikkeld worden. Op deze manier worden processen 
klantvriendelijker en efficiënter ingericht. Daarnaast wordt bijgedragen aan de ambitie om papierloos te 
werken.  
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Hoofdstuk 5 Financiën 
 
5.1 Toelichting balans en exploitatie  
 
Het resultaat over 2017 is € 8,4 miljoen. Het is hoger dan vorig jaar (€ 2,4 miljoen), met name door de 
boekwinst op de verkoop van twee locaties. Dit is een gezond financieel resultaat, waardoor het eigen 
vermogen en de solvabiliteit verder versterkt.   
In de exploitatie zijn een aantal ontwikkelingen te zien. De intramurale zorg wordt voor het grootste deel 
gefinancierd op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). De omvang van niet-Wlz-gefinancierde zorg 
neemt toe door een toename van de omzet eerstelijnsverblijf, wijkverpleging en geriatrische revalidatie. 
Tegelijk is er sprake van een behoud van het Wlz-budget. Zichtbaar is dat de omzet ZZP1-3 verder 
terugloopt, maar dat de omzet op de ZZP’s van hoger dan 4 stijgt door een toenemende vraag en door 
zorgverzwaring. In 2017 zijn extra middelen beschikbaar gesteld vanuit de Wlz in het kader van het 
programma Waardigheid en Trots en het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bovenop deze 
laatste middelen zijn in 2017 ook eigen middelen ingezet voor extra zorgformatie.   
 
De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt voor goed opgeleid zorgpersoneel heeft ertoe geleid dat ook 
in 2017 relatief veel geld is uitgegeven aan personeel niet in loondienst (€ 2,3 miljoen), dit is wel minder 
dan in 2016 (€ 3,5 miljoen). Dit was nodig om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. In 2017 is de 
voorziening voor de vergoeding van onregelmatigheidstoeslag (ORT) bij verlof voor een groot deel 
uitbetaald. Deze voorziening is gebaseerd op de in de cao afgesproken regeling en bedraagt eind 2017 
nog ongeveer € 200.000. Begin 2017 is uitvoering gegeven aan deze regeling en is een groot deel van 
deze voorziening uitbetaald. 
 
In 2017 zijn twee locaties (waarvan één zorglocatie) verkocht. De verkoopopbrengst is deels gebruikt 
voor aflossing van bestaande leningen. Verder zijn voor de besteding van deze opbrengst voorstellen 
gedaan voor structurele verbeteringen in de zorg die door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd. 
 
De resultaten over 2017 leiden tot een verdere toename van het eigen vermogen. Dit is conform de 
doelstelling voor 2017. Dit maakt de financiering van het strategisch vastgoedbeleid mogelijk, waarvan 
de uitvoering in 2016 is begonnen. 
 
Kredietrisico 
De stichting loopt kredietrisico door vorderingen, opgenomen onder handelsvorderingen, overige 
vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de stichting loopt, bedraagt € 1,9 
miljoen, geheel bestaande uit openstaande vorderingen.  Het kredietrisico is geconcentreerd bij zeven 
tegenpartijen voor een totaalbedrag van € 1,1 miljoen. Met deze tegenpartijen, allemaal 
zorgverzekeraars, bestaat een lange relatie. Zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen 
voldaan. 
 
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. Charim heeft daarom als beleid om geen afgeleide 
financiële instrumenten te gebruiken voor beheersing van (tussentijdse) rentefluctuaties. 

 
5.2 Verklaring van ratio’s 
 
De financiële doelstellingen voor 2017 waren onder andere gericht op het handhaven van de solvabiliteit 
op minimaal 25%. Het resultaat over 2017 leidt er toe dat de solvabiliteit in 2017 is gestegen van 25,6% 
naar 37,5%. Daarmee is de handhavingsdoelstelling gerealiseerd. In 2018 zal de solvabiliteit naar 
verwachting verder verbeteren. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen/omzet) nam toe van 27,1 % 
naar 34,3%. 
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5.3 Treasury  
 
De verdere daling van de spaarrentes in 2017 leidt ook tot een daling van de inkomsten over de 
beschikbare liquide middelen. Charim houdt echter vast aan het vastgestelde, risicomijdende 
treasurybeleid, waardoor er in 2017 geen sprake is geweest van beleggingsproducten of de toepassing 
van rentebeheersingsinstrumenten. In 2017 is de meerjarige liquiditeitsprognose herijkt, waarin ook de 
uitvoering van het strategisch vastgoedbeleid is meegenomen. Daarbij is het uitgangspunt een behoorlijk 
deel van de eigen beschikbare middelen te gebruiken voor de financiering van de investeringen in 
vastgoed. 
 
5.4 Continuïteit van de organisatie 
 
Zowel vanuit financieel perspectief als vanuit de strategische doelstellingen is in 2017 verder gewerkt 
aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. Vanuit financieel perspectief is er sprake van een 
versteviging van het eigen vermogen en de solvabiliteit. Daarnaast zijn er uitgewerkte meerjarige 
prognoses. Deze sluiten aan bij de ontwikkelingen in de zorg, het strategisch beleid en het strategisch 
vastgoedbeleid die periodiek worden herijkt. De laatste prognoses laten zien dat Charim een gezonde 
basis heeft neergezet voor de toekomstplannen en dat ook de ambities van de organisatie op een 
financieel verantwoorde wijze kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent dat er op dit moment geen 
sprake is van een bedreiging van de continuïteit van de organisatie.   

 
5.5 Vijfjarig cijferoverzicht 
 
Dit is opgenomen in bijlage 1. 

 
5.6 Speerpunten financiën 2018 en verder 
 
Voor 2018 zijn er twee belangrijke financiële speerpunten:  

 Door de teruglopende aantallen cliënten met een lage Wlz-indicatie (ZZP 1-3), beperkte 
groeimogelijkheden op korte termijn door opgelegde budgetplafonds en productiecriteria en 
krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel blijft de beheersing van de omzet, 
personeelskosten en de exploitatieresultaten per locatie en voor de thuiszorg een aandachtspunt.  

 Door de verwachte verdere rentedaling in 2018 tot mogelijk zelfs een negatieve rente op bank- 
en spaartegoeden zal de vermogensopbouw opnieuw worden bekeken.      
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Hoofdstuk 6 Veranderingen en risico’s 
 
6.1 In- en externe analyse: kansen en bedreigingen 2017 en verder 
 
In 2017 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2018-2021 opgesteld met als thema: Samen voor elkaar. 
Dit plan borduurt voor een groot deel voort op het huidige beleidsplan dat loopt tot en met 2017. Het 
nieuwe strategisch beleid zet verder in op het met aandacht afstemmen op de cliënt en zijn dromen, 
wensen en verlangens.  
 
Externe analyse 
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in het werkgebied van Zorggroep Charim toe. Tegelijkertijd 
verandert de zorg: er is behoefte aan meer verschillende diensten en meer (tijdelijke) zorgvormen, meer 
complexe zorg in de locaties en verschuivingen van intramurale naar extramurale zorg. Meer concreet 
zijn de volgende ontwikkelingen zichtbaar: 

 De ZZP 1-3 productie zal steeds verder worden afgebouwd. De ZZP 4 productie neemt naar 
verwachting voorlopig nog af als gevolg van de verscherpte indicatiecriteria die hiervoor vanaf 
2012 gelden. Verder is onzeker of de ZZP 4 binnen de Wlz op termijn blijft bestaan. 
Daartegenover staat dat er sprake is van een toenemende vraag naar zwaardere Wlz-zorg en 
een groeiende behoefte aan tijdelijk verblijf en ouderenhuisvesting.  

 Er is sprake van een toenemend aantal intramurale cliënten met psychische problemen en 
gedragsproblemen. De zorgbehoefte van deze cliënten bij aanvang van de zorgverlening stijgt. 
Dit betekent dat, terwijl er steeds zwaardere zorg moet worden geleverd, de indicatie daarmee 
geen gelijke tred houdt. Het gevolg is dat de zorgkosten minder vanuit de tarieven gedekt kunnen 
worden dan in het verleden. Dit wordt deels gerepareerd door de extra gelden die voor de 
uitvoering van het nieuwe kwaliteitskader door middel van tariefsverhogingen in 2017 en 2018 
beschikbaar zijn gesteld. Totaal is voor deze implementatie door het kabinet 2,1 miljard euro 
toegezegd, waarvan 100 miljoen euro in 2017 en 435 miljoen euro in 2018 al is toegekend. 
Wanneer het overige deel van de 2,1 miljard euro wordt toegekend, is nog niet bekend.      

 In 2017 is de Nederlandse Zorgautoriteit gestart met een onderzoek naar de kostprijzen binnen 
de Wlz. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2018 bekend gemaakt. Mogelijk dat op basis 
van deze uitkomsten het door het kabinet toegezegde bedrag voor de implementatie van het 
nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt aangepast en/of in dit kwaliteitskader alsnog 
harde normen voor de personele samenstelling worden opgenomen.    

 De behoefte aan wijkverpleging stijgt. Parallel hieraan wordt de druk vanuit de zorgverzekeraars 
om doelmatig zorg te leveren in de wijkverpleging hoger. Deze druk is vooral financieel gedreven. 
Dit betekent dat de doelmatigheid niet wordt bepaald aan de hand van de cliëntpopulatie en de 
inhoud van de zorg, maar op basis van de gemiddelde gedeclareerde zorg per cliënt. 

 De extramuralisering van zorg betekent dat de behoefte aan tijdelijke opname en ondersteuning 
in de vorm van crisisopvang, observatie, respijtzorg, eerstelijns verblijf en particuliere zorg 
toeneemt. Verder vindt binnen de zorg een verschuiving plaats van tweede naar eerstelijns zorg.    

 Zorggroep Charim heeft voor haar dagbesteding te maken met Wmo-zorg. Daarbij is te merken 
dat de concurrentie voor deze zorg is toegenomen. 

 Vanaf 2018 worden binnen de Wlz de toelatingen losgelaten en volledig overgegaan op het 
principe van geld-volgt-cliënt. Aan de ene kant vergroot dit de kans voor Charim om te groeien. 
Aan de andere kant vergroten hierdoor ook de kansen voor concurrenten, wat een bedreiging is 
voor Charim.   

 Vanaf 2018 zijn de kapitaallasten (afschrijvingen, huur en / of rente) binnen de Wlz volledig 
gebaseerd op normatieve inventaris- en huisvestingscomponenten (NIC’s en NHC’s). Dit 
betekent dat vanaf 2018 bij leegstand van appartementen geen dekking meer voor de 
kapitaallasten van de huisvesting, inventaris en ICT vanuit de Wlz wordt ontvangen. Hiernaast 
bestaat het risico dat de NIC- en NHC-tarieven in de toekomst onderhandelbaar worden, 
waardoor de tarieven – en daarmee de dekking van de bijbehorende kapitaallasten – lager 
worden dan nu het geval is. 
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Interne analyse 
In 2017 heeft Charim haar financiële doelen behaald. De toename van de vraag naar zwaardere Wlz-
zorg en de extra gelden die lopende 2017 ten behoeve van de implementatie Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg beschikbaar zijn gesteld, heeft voor een stijging van de omzet gezorgd. Het aantal 
intramurale cliënten is gedurende 2017 echter afgenomen. Hiervoor zijn deels andersoortige cliënten 
voor in de plaats gekomen, zoals cliënten eerstelijns verblijf. Door een toenemende vraag naar zorg in 
de wijk wordt het gemis aan een organisatie voor wijkverpleging binnen Charim steeds groter.  
 
In 2017 is, evenals in de jaren daarvoor, stevig ingezet op het professionaliseren en moderniseren van 
de interne organisatie. Een goede infrastructuur op ICT gebied is hiervoor noodzakelijk en daarom een 
belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Charim is met een groot zorg-, woon- en dienstenaanbod en 
een hoge cliënttevredenheid voor Charim Revalidatie Veenendaal en Hospice De Wingerd stevig 
gepositioneerd in de regio. De hoge cliënttevredenheid geldt echter niet voor alle onderdelen binnen 
Charim. Vanuit de identiteit, missie en visie van Charim willen we de kwaliteit op het gebied van wonen, 
zorg en diensten verhogen. Dit is ook nodig om de concurrentiepositie te verbeteren. De kwaliteit van 
leven en kwaliteit van arbeid heeft daarom voortdurend de aandacht met als doel de cliënt- en 
medewerkerstevredenheid te verhogen. Ook de integratie van formele en informele zorg kan verbeterd 
worden, evenals de efficiency en effectiviteit van de inrichting van de processen.      
 
Ten aanzien van personeel blijft het werven van hoog opgeleid personeel (niveau 3 en hoger) een 
uitdaging, gezien de gespannen arbeidsmarkt. Als gevolg van dit laatste is de target voor het verlagen 
van de inzet van extern personeel in 2017 niet volledig gehaald. Dit, ondanks de investeringen in extra 
wervingsactiviteiten om de instroom van nieuw personeel te vergroten en de verdere opzet van een 
intern flexbedrijf met eigen zorgpersoneel. Ook de hogere medewerkerstevredenheid in 2017 heeft er 
niet voor kunnen zorgen dat voldoende personeel kon worden aangetrokken, waardoor de inzet van 
extern personeel kon worden verlaagd tot het geplande niveau. De inspanningen die tot de hogere 
medewerkerstevredenheid hebben geleid, waren onder andere gericht op het realiseren van de 
gewenste cultuurverandering die is gebaseerd op de kernwaarden van Charim: Toegewijd, samen en 
professioneel. Omdat een cultuurverandering een langdurig proces is, zullen deze inspanningen in 2018 
worden voortgezet in de vorm van het programma Omzien en de training “U woont nu hier” voor alle 
nieuwe medewerkers.  

 
6.2 Algemeen beleid risicobeheersing 
 
Zorggroep Charim wil de organisatie sturen en ontwikkelen met een lange termijnvisie en met oog voor 
kansen en bedreigingen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een integrale Planning- & Controlcyclus. 
Hierbinnen is in 2017 aandacht besteed aan de verbetering van prestatiesturing en risicomanagement, 
die verder gaat dan alleen de financiële prestaties en risico’s. Aan het identificeren en beheersen van 
risico’s wordt specifiek aandacht gegeven in alle plannen en eventueel hiervan afgeleide begrotingen en 
(management)rapportages. De basisrapportage heeft de vorm van een Balanced Score Card die is 
afgeleid van het strategisch beleidsplan. Verder worden interne audits en controles binnen Charim zo 
veel mogelijk gebaseerd op een risicoanalyse.  
 
Een voorbeeld van dit laatste is de controle op de administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC). Deze controle is in 2017 ontwikkeld van een controle op zorgdossiers naar een beoordeling van 
de beheersingsmaatregelen ten aanzien van risico’s die voortvloeien uit de controledoelstellingen. De 
inrichting van de AO/IC moet zodanig zijn dat risico’s op fouten en fraude zoveel mogelijk worden 
beheerst. In dit kader wordt onder andere gebruikgemaakt van een digitaal procuratiesysteem en 
dashboard AO/IC. Over 2017 is vanuit de controle op de AO/IC geen fraude geconstateerd.  
 
Begin 2018 zal ter verbetering van de prestatiesturing en risicomanagement binnen Charim door een 
brede delegatie van het bestuur, management en medewerkers van Charim en haar stakeholders een 
algemene risicoanalyse worden uitgevoerd. 
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6.3 Toekomstperspectief 
 
In 2017 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2018-2021 opgesteld. In het plan is opgenomen dat 
Charim kansen ziet om nieuwe zorgvormen, zoals wijkverpleging en eerstelijnsverblijf, verder te 
ontwikkelen. Daarnaast borduurt dit plan voor een belangrijk deel voort op het huidige beleidsplan dat 
loopt tot 2017.  
Met het nieuwe strategisch beleid wordt door het realiseren van de volgende ambities verder ingezet op 
het met aandacht afstemmen van de zorg op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de 
cliënt: 
1. Tevreden cliënt; 
2. Tevreden medewerker; 
3. Blijvend leren en verbeteren; 
4. Respect voor de omgeving.   
 
Hieronder worden de vier ambities puntsgewijs toegelicht: 
1. Onze hoogste en eerste prioriteit is de cliënt zo goed mogelijk ondersteunen door met aandacht af te 

stemmen. Vanuit ons begrip van totaalzorg zetten we in op de relatie en het werkelijk kennen van de 
ander, zodat we onze cliënten aangenaam kunnen verrassen en ondersteunen. De variatie in het 
woon-, zorg- en dienstenaanbod binnen de locaties zal verder toenemen. Zorg-op-maat wordt de 
standaard. Het gaat om wat de cliënt wenst. Uiteraard is dat niet onbegrensd, want goede zorg moet 
ook betaald worden. Onze ambitie is dat in 2021 onze cliënten de zorg van Charim waarderen met 
gemiddeld 8. 
 

2. Een hoge kwaliteit van leven vraagt om aantrekkelijk werkgeverschap: het creëren van boeiende 
functies, goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en een klimaat waarin het werkplezier 
floreert. Immers, tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten. Onze ambitie is 
onveranderd: we streven naar een positie in de top van werkgevers in onze branche. Daarbij willen 
we dat het hart van medewerkers en managers vol passie gericht is op de cliënt. Onze ambitie is dat 
in 2021 medewerkers Charim als werkgever waarderen met gemiddeld 8. Daarnaast is onze ambitie 
dat Charim als aantrekkelijke werkgever bovengemiddeld scoort in de benchmark van de landelijke 
branche. 

 
3. Kwaliteit kan niet zonder het vergaren en delen van kennis en ervaring. In het kenniscentrum van 

Charim wordt dit geconcentreerd. Het heeft tot doel om praktisch toepasbare kennis te ontwikkelen 
en te verspreiden en op te komen voor kwalitatief goede ouderenzorg. Ons kenniscentrum werkt 
nauw samen met collega-instellingen (waaronder Accolade Zorg en Norschoten), 
brancheverenigingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, hogescholen en universiteiten. We stimuleren 
innovaties binnen Charim, zodat we flexibel kunnen inspelen op de behoeften van ouderen. Onze 
ambitie is dat Charim in 2021 een kenniscentrum op het gebied van Geriatrische Revalidatie Zorg, 
zorg bij Parkinson, Gerontopsychiatrie en Palliatieve (Terminale) Zorg heeft. 

 
4. De totaalzorg die Charim voorstaat, omvat ook zorg voor de maatschappij, als het gaat om onder 

meer duurzaamheid (denk aan bijvoorbeeld inkoopbeleid en het beperken van afval). Het 
verantwoord omgaan met de (financiële) middelen en het optimaliseren van de inrichting van 
bedrijfsprocessen zijn belangrijke voorwaarden, die we opnemen in onze jaarplannen. MVO-thema’s 
als goed werkgeverschap, behoorlijk bestuur, eerlijk zaken doen en het vergroten van de 
leefbaarheid in de wijk, spelen ook een grote rol. Daarnaast biedt het gedachtegoed van MVO 
Charim een mogelijkheid om haar onderscheidende identiteit voor een breed publiek aantrekkelijk te 
maken. We hebben de ambitie om de MVO-principes zichtbaar te vertalen naar ons beleid vanuit de 
overtuiging dat we daarmee niet alleen onszelf helpen, maar ook toekomstige generaties. Onze 
ambitie is dat in 2021 Charim uitsluitend groene energie inkoopt. Daarnaast hebben we de ambitie 
dat Charim een programma voor MVO en duurzaamheid ontwikkeld en geïmplementeerd heeft, dat 
aansluit op de ambities van de gemeente Veenendaal en de overige gemeenten in ons werkgebied. 
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De komende jaren blijft Charim stevig inzetten op het professionaliseren en moderniseren van de interne 
organisatie, die ondersteunend is aan het primaire proces. Vanuit een financieel gezonde situatie en met 
extra financiële middelen voor de langdurige zorg, die tijdens de verkiezingen van 2017 zijn beloofd, 
maakt Charim middelen vrij, die ingezet worden voor structurele verbeteringen in de zorg. Zodat we met 
aandacht afstemmen op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt. 

 
 
 
Veenendaal, 2018 
 
 
 
H. J. Prins, 
voorzitter Raad van Bestuur 
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Bijlage 1 vijfjarig cijferoverzicht 

 
Prestaties Zorggroep Charim 2017  2016 2015 2014 2013 

            

Balanscijfers           

Eigen vermogen 27.619.743 19.177.965 16.773.559 14.173.097 11.808.865 

Balanstotaal 73.715.249 75.490.842 75.141.082 76.119.458 74.751.562 

            

Opbrengsten           

WLZ-gefinancierd 55.786.098 54.976.653 52.674.063 59.627.842 61.640.456 

Niet-WLZ-gefinancierd 24.858.910 15.644.375 13.704.109 7.469.240 6.205.460 

Totaal 80.645.008 70.621.028 66.378.172 67.097.082 67.845.916 

            

Resultaat 8.441.780 2.404.406 2.600.463 2.364.231 166.139 

Resultaatratio 10,47% 3,40% 3.92% 3,52%  0,24%  

(resultaat/opbrengsten)           

            

Liquiditeit           

Liquide middelen 23.033.398 18.611.218 16.724.748 16.799.892 11.561.905 

(liquide middelen/balanstotaal) 31,25% 24,84% 22,26% 22,07% 15,47% 

Current/quickratio 1,85 1,38 1,36 1,3 1,07 

debt service coverage ratio* 1,45 2,01 1,24 1,51 1,32 

*Graadmeter belangrijk voor kredietverstrekkers. Geeft het vermogen van Charim weer om uit de 
netto inkomsten, aflossing en rente te kunnen betalen. Moet vaak >1,2 zijn. 

            

Solvabiliteit - geconsolideerd           

(eigen vermogen/balanstotaal) 37,47% 25,40% 22,32% 18,62% 15,80% 

(eigen vermogen/totaal 
opbrengsten) 

34,25% 27,16% 25,27% 21,12% 17,41% 

 

 

 



Bijlage 2 
 

Overzicht  leden Raad van Toezicht in het jaar 2017 
Naam  Geb. 

jaar 
Kerk. 
Gez. 

Geslacht Functie RvT Benoemingstermijn Beroep Hoofdfunctie Nevenfunctie 

De heer M. van 
Ginkel RA 
 

1959 PKN Man Voorzitter Raad van 
Toezicht, voorzitter 
remuneratiecommissie 

Januari 2020, 2
e
 

termijn 
Accountant Partner PwC - Bestuurslid 

dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk in 
Nederland 

De heer J. den 

Heijer 

1965 PKN Man Lid Raad van Toezicht 

/ 

Lid auditcommissie 

Kwaliteit & Veiligheid 

van de zorg 

Januari 2020, 2
e
 

termijn 

(Interim)manager  Hoofd 

Bedrijfsvoering 

Kansspelautoriteit  

Den Haag 

- Commissaris Ikazia 
ziekenhuis, Rotterdam; 
- Voorzitter Stichting Steun 
Ikazia ziekenhuis, 
Rotterdam; 
- Vicevoorzitter Raad van 
Toezicht De Hoop, Dordrecht 
en Terwille, Groningen; 
- Partner Rhijnauwen Groep 
B.V.; 
- Adviseur Intervence 
Middelburg (tot mei 2017) 
- Voorzitter Stichting Piloot 
met Missie 

De heer ir. J.K. 
Hoepel 

1965 PKN Man Vicevoorzitter Raad 
van Toezicht / lid 
Raad van Toezicht/ lid 
auditcommissie 
Financiën 

Januari 2020, 2
e
 

termijn 
Organisatie 
adviseur 

Partner Zorg 
Twynstra Gudde 

- Bestuurslid Stichting 
Exploitatie Grote Kerk 
Apeldoorn  

De heer P. 
Foekens  

1966 GKV Man Lid Raad van 
Toezicht/lid 
auditcommissie 
Kwaliteit en Veiligheid 
van de zorg 

December 2017, 2
e
  

termijn 
Vastgoedmanager Manager 

Vastgoed en 
Verhuur Royal 
FloraHolland 

-Voorzitter diaconie 
Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt, Waddinxveen  

De heer ir. H. de 
Boon 

1946 PKN Man Lid Raad van 
Toezicht/ voorzitter 
auditcommissie 
Financiën 

Januari 2020, 2
e
 

termijn 
Zelfstandig 
ondernemer 

Geen - Bestuurder voorzitter Raad 
van Commissarissen PGMM 
(tot mei 2017) 
- Vicevoorzitter Raad van 
Commissarissen Container 
Centrale 
- Voorzitter Raad van 
Commissarissen Trobas 
- Voorzitter bestuur Union 
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Fleurs 
- Voorzitter Raad van 
Commissarissen Best Fresh 
Group 
- Voorzitter bestuur 
Biobaseddelta 
- Voorzitter bestuur 
Kenniscentrum 
Plantenstoffen 

Mevrouw drs. H. 
Wijma 

1969 GKV Vrouw Lid Raad van 
Toezicht/lid 
auditcommissie 
Kwaliteit en Veiligheid 
van de zorg 

Mei 2021, 1
e
 termijn Veranderkundige Manager Zorg Bestuurslid Stichting Present 

 

 



 

Jaardocument 2017 

 

II Jaarrekening 

 

 

De jaarrekening wordt in een separaat document gepresenteerd. 
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Vaststelling en goedkeuring maatschappelijk verslag 
 
 
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 
 
 
 
Het origineel is ondertekend gearchiveerd. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mei 2018 


