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Verslag raad van bestuur 
 
Daar waar 2013 het jaar van ‘stabilisatie’ was, na de bewogen periode van Charim in de jaren 2011-
2012, is 2014 te typeren als een jaar van ‘richting en ambitie’.  
 
Identiteit 
In 2014 hebben we een logisch vervolg gegeven aan de in 2013 gecreëerde visie op de 
christelijke identiteit en inspiratie. We hebben onze persoonlijkheid grondig onder de loep 
genomen. Hoe kijken we naar onszelf, wie zijn we, waarom zijn we op aarde en waar gelóven 
we met elkaar in?  
We hebben de geschiedenisboeken van onze rechtsvoorgangers bestudeerd, om zodoende te proeven 
waar we vandaan komen. Hoe steekt ons DNA in elkaar? Het antwoord op deze vragen is prachtig 
verwoord in de nieuw geformuleerde missie en visie van onze organisatie. Geïnspireerd door het gebod 
van de Liefde (Marcus 12: 28 t/m 31) schetsen we daarin dat we samen willen leven met ouderen en 
hen willen helpen hun eigen leven zoveel mogelijk voort te zetten, zoals ze gewend zijn. Daarbij richten 
we ons op hun vragen, wensen en dromen. Deze belofte willen we voelbaar en zichtbaar laten worden in 
de samenleving.  
 
Strategisch beleidsplan 
Ondertussen was 2014 één van de meest turbulente jaren van de afgelopen decennia. Van de overgang 
van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij, waarin de relatie tussen burger, 
dienstverlener en overheid is veranderd. Hoe ingewikkeld deze overgang ook is, de landelijke 
hervorming in de ouderenzorg heeft ons tot de kern van ons bestaan gebracht. Het heeft onze 
organisatie juist kansen geboden om vanuit ons DNA, dat in ruim honderd jaar is gevormd, op moderne 
wijze antwoord te geven op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Ons antwoord is te lezen in het 
strategisch beleidsplan 2015-2017 ‘Leven doen we samen’, dat in het voorjaar van 2014 is opgesteld in 
samenspraak met collega-zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten, met managers en 
medewerkers, met onze medezeggenschap en met onze Raad van Toezicht. Het beeld dat we schetsen 
in ons plan sluit goed aan bij de visie op langdurige zorg van het huidige kabinet. 
 
Toekomstbeeld 
Op basis van onze missie en visie hebben we in ons strategisch beleidsplan een toekomstbeeld van 
onze organisatie geschetst. Dit beeld, waarin een continuüm van wonen, zorg en ondersteuning wordt 
geschetst, bestaat uit de volgende lijnen: behandeling en verpleging in de wijk, wonen met zorg en 
ondersteuning, langdurige zorg, geriatrische revalidatiezorg en hospicezorg  
Om de missie, visie en bovengenoemd toekomstbeeld daadwerkelijk te realiseren, hebben we onszelf 
een aantal ambities gesteld voor de periode 2015-2017. Deze zijn in het strategisch plan kernachtig en 
meetbaar geformuleerd.  
Eind 2014 zijn voorbereidingen getroffen om de planning- & controlcyclus hierop te laten aansluiten, 
zodat we de komende jaren goed kunnen volgen of we op koers liggen. Zo is het format voor de 
balanced score card-maandrapportage 2015 afgestemd op het nieuwe strategisch plan. 
Nu de strategische koers helder is, is de grote uitdaging voor 2015 het ontwerpen en doorvoeren van het 
tactisch beleid in de dagelijkse praktijk. 
 
Kwaliteit van leven 
Wat betekent onze nieuwe missie en visie voor de dagelijkse praktijk van onze zorg- en 
dienstverlening? Over die vraag is in de organisatie in 2014 breed nagedacht. Er is een visie op 
zorg, wonen en welzijn geformuleerd. Deze visie beschrijft hoe we naar onze cliënten kijken en 
hoe we kunnen aansluiten op de mogelijkheden, vragen, wensen en dromen van onze cliënten. 
Omdat we geloven dat het van belang is dat de cliënt zoveel mogelijk samen met zijn omgeving 
nadenkt over en invulling geeft aan passende zorg en ondersteuning, is er in deze visie expliciet 
aandacht besteed aan de rol van mantelzorgers en vrijwilligers. De visie op zorg, wonen en 
welzijn dient als belangrijk uitgangspunt voor het dagelijks handelen in de organisatie. In 2015 



 6 

zal hier, in samenspraak met de cliëntenraad, mantelzorgers en vrijwilligers, op alle locaties 
invulling aan worden gegeven. 
 
Waar in 2013 nog wat risico’s waarneembaar waren op het terrein van kwaliteitsmanagement, kunnen 
we nu concluderen dat deze thema’s geadresseerd zijn in de organisatie. De afhandeling van incidenten 
en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving en richtlijnen vindt vakkundig en proactief plaats. 
De rol van de afdeling kwaliteit is daarbij veranderd van sturend naar signalerend en adviserend. De 
belangrijkste ankers van het kwaliteitsmanagement zijn geborgd in het primaire proces. Kroon op het 
vele werk dat hierin is verzet, is het toekennen van het ISO-certificaat eind 2014.  
In 2014 heeft een belangrijke verandering plaatsgevonden binnen de behandeldienst Charim Vitaal. Half 
2014 zijn we erin geslaagd een eigen staf van specialisten ouderengeneeskunde, inclusief eerst 
geneeskundige, aan te trekken. Ik ben hier trots op, omdat we daarmee vanuit onze eigen medische staf 
beter invulling kunnen geven aan de missie en visie van onze organisatie. 
In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen van het verder professionaliseren van de geriatrische 
revalidatiezorg. Verheugd kan ik u melden dat het nieuwe centrum Geriatrische Revalidatie Veenendaal 
in mei 2015 zijn deuren heeft geopend, waarbij de revalidatiezorg op één locatie plaatsvindt.  
 
Samenwerking 
Onze ambitie voor de periode 2015-2017 is om een netwerkorganisatie neer te zetten. Een mooi 
voorbeeld hiervan hebben we reeds in 2014 kunnen zien. De intentieverklaring die in 2013 gesloten was 
met Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten in Barneveld is in 2014 omgezet naar een 
samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg.  
 
Personeel 
Zoals reeds in 2013 aangekondigd, is in 2014 het management development (MD) traject van start 
gegaan. Doel van dit traject is om het middenkader vaardigheden, kennis en instrumenten aan te reiken 
die bijdragen aan de ontwikkeling van leiderschap. Naast het middenkader zijn ook de directieleden en 
de bestuurder gecoacht, met name op het gebied van verandermanagement. Het verandermanagement 
wordt van groot belang geacht om de missie, visie en ambities die we in onze strategie schetsen, waar 
te maken. Ook in 2015 zullen deze (verander)managementvaardigheden veelvuldig de aandacht krijgen. 
 
De in het MD-traject ontwikkelde vaardigheden zijn van grote meerwaarde gebleken in het voorbereiden 
en doorlopen van het reorganisatietraject dat in 2014 is gestart. Dit traject bleek onafwendbaar als 
gevolg van de in 2013 geconstateerde disbalans in het personeelsbestand en de landelijke hervorming 
in de langdurige zorg.  
De landelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat we in 2015 minder inkomsten krijgen. 
Daarnaast neemt de zorgzwaarte van de cliënten in de locaties naar verhouding toe. Deze complexere 
zorgvraag stelt hogere eisen aan de medewerkers qua opleiding, kennis en vaardigheden. Vanwege het 
omzetverlies, de krappere budgetten en de toenemende complexiteit van de zorgvraag bleek een 
reorganisatie onvermijdelijk. Een pijnlijk besluit dat ik moest nemen, na positief advies van de 
ondernemingsraad en goed overleg met de vakbonden, om ervoor te zorgen dat de zorg voor onze 
cliënten in de komende jaren gewaarborgd blijft. Per 1 oktober 2014 werden 196 werknemers boventallig 
verklaard. Charim bood de boventalligen een mobiliteitstraject aan om hen naar nieuw werk te helpen en 
riep bedrijven in de regio op om vacatures te melden. Ook heeft Charim zelf bedrijven voor haar 
boventalligen benaderd. De inspanningen bleven niet zonder resultaat. Het aantal boventalligen is 
inmiddels gedaald tot 70, ongeveer 35% ten opzichte van 1 oktober 2014. Op basis van de laatste 
positieve inzichten is besloten om voor deze medewerkers geen ontslag aan te vragen, maar om het 
succesvolle bemiddelingstraject naar nieuw werk voort te zetten en gebruik te maken van natuurlijk 
verloop. 
 
Financiën 
In het najaar van 2014 is er flink ingezet op het minimaliseren van het verlies van productievolume. 
Aanbesteding- en subsidietrajecten met betrekking tot de Wmo, Zvw en Wlz zijn intensief en 
professioneel voorbereid. De onderhandelingen hebben geresulteerd in een beperking van het 
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productieverlies. Deze mooie onderhandelingsresultaten hebben er voor gezorgd dat we in 2015 van 
minder mensen afscheid hoeven te nemen, dan we eerder dachten.  
De aankondiging van het Zorgkantoor dat de productievolumes de komende jaren niet verder zullen 
dalen in onze regio, maakt dat we voorlopig geen tweede fase van reorganisatie verwachten. 
 
ICT 
In 2014 hebben we de verouderde ICT-omgeving volledig vernieuwd, waardoor de stabiliteit en de 
continuiteit van het beheer is verbeterd. In 2015 maken we een strategisch ICT-beleidsplan, waarin de 
ICT ondersteuning biedt aan de processen binnen onze organisatie. Hiermee levert de ICT een 
belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze missie, visie en zorgvisie ten behoeve van de ervaren 
kwaliteit van leven van onze cliënten. 
 
Tot slot 
Tot slot wil ik mijn dankbaarheid uitspreken voor het vijfjarig jubileum dat we in 2014 samen met onze 
bewoners mochten vieren. Dank aan onze God. Maar ook aan medewerkers en relaties voor hun 
betrokkenheid en inzet.  
Samen hebben we richting en ambitie aangebracht in onze organisatie om een mooi en hoopvol vervolg 
te geven aan deze ‘vijf jaar Charim’. Met vertrouwen zie ik de toekomst tegemoet. 
 
 
 
H. J. Prins, 
Voorzitter raad van bestuur 
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Kort verslag raad van toezicht 

 

De raad heeft de voortgang van het werk binnen Charim met belangstelling en betrokkenheid gevolgd.  
De raad – die uit zes personen bestond - heeft acht keer vergaderd in 2014 in aanwezigheid van de 
voorzitter raad van bestuur. Met betrekking tot de samenstelling van de raad zal in 2015 opnieuw 
worden gekeken naar de omvang en samenstelling van de raad van toezicht. Daarbij zal als 
aandachtspunt worden meegenomen dat in de toekomst sprake moet zijn van een evenwichtige 
verdeling in het aantal vrouwelijke en mannelijke leden. 
 
De raad heeft in de loop van het jaar diverse onderwerpen besproken met de voorzitter raad van 
bestuur. Eén van de belangrijke thema’s was het strategisch beleidsplan 2015-2017.  
Ter voorbereiding op de totstandkoming van het strategisch beleidsplan zijn diverse consulterende 
overleggen geweest met een aantal leden van de raad. Een belangrijk resultaat hiervan was de keuze 
om in de nieuwe strategie te gaan voor een combinatie van de producten ‘wonen met zorg en 
ondersteuning’ en ‘langdurige zorg’. Vervolgens is het strategisch beleidsplan door de organisatie 
opgesteld. Tijdens het schrijven van het plan is regelmatig met de raad overlegd. De definitieve versie is 
in mei door hem goedgekeurd. De raad is blij met het strategisch beleidsplan 'Leven doen we samen' en 
de daarin beschreven nieuwe missie en visie van de organisatie.  
 
De raad is gedurende het jaar nauw geïnformeerd over het reorganisatietraject en heeft de ingezette 
(noodzakelijke) transitie goedgekeurd. De raad constateert dat het proces zorgvuldig is voorbereid en 
uitgevoerd en spreekt zijn complimenten uit over het constructieve overleg met de vakbonden waarin 
een akkoord is bereikt over een nieuw sociaal plan. Anderzijds realiseert de raad zich de impact die dit 
besluit heeft op betrokken medewerkers. 
 
De raad heeft de jaarstukken van 2013 en de begroting voor 2015 goedgekeurd. Voor 2014 is het 
begrote resultaat gehaald. Ook het jaarplan van de raad van bestuur 2015 is door de raad goedgekeurd. 
 
Gedurende 2014 heeft de raad ontmoetingen gehad met verschillende medewerkers binnen de 
organisatie. Zo heeft de raad gesproken met de drie directeuren, het hoofd behandeldienst, de eerst 
geneeskundige en de manager P&O.  
Ook heeft de raad gedurende 2014 diverse locatiebezoeken gebracht. De leden van de raad hebben 
bewoners en medewerkers mogen ontmoeten en kennis kunnen nemen van hun ervaringen binnen de 
locatie. 
 
De raad is gedurende het jaar intensief betrokken geweest bij de positieve ontwikkeling van het aangaan 
van diverse vormen van samenwerking met externe partijen. Zo wordt er met Norschoten samengewerkt 
op het gebied van Geriatrische Revalidatie Zorg en met het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn om de 
ketenzorg te versterken.  
 
Een afvaardiging van de raad van toezicht heeft samen met de voorzitter raad van bestuur een keer 
vergaderd met de centrale cliëntenraad en een keer met de ondernemingsraad. 
De centrale cliëntenraad heeft hierbij aangegeven dat ze een positieve cultuurverandering heeft 
waargenomen in de organisatie.  
De raad heeft in haar overleg met de ondernemingsraad geconstateerd dat het niveau van de leden van 
de OR verschillend is. De sfeer binnen de OR was goed. Het bezoek van de raad aan de 
medezeggenschapsorganen werd zeer op prijs gesteld. 
 
De auditcommissie kwaliteit en veiligheid van de zorg heeft vier maal vergaderd in 2014. De 
auditcommissie heeft met blijdschap kennisgenomen van het feit dat Charim ISO-gecertificeerd is. 
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Daarnaast heeft ze tot tevredenheid geconstateerd dat de ingezette trend van 2013 geborgd is: de 
aandacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is genormaliseerd. Ze heeft geconstateerd 
dat het proces van meldingen van incidenten en calamiteiten aan de IGZ goed verloopt. De 
auditcommissie heeft blijvende aandacht gevraagd bij de raad van bestuur voor de implementatie en 
borging van kwaliteit op de werkvloer.  
 
De auditcommissie Financiën heeft vier keer vergaderd en is door de raad van bestuur nauw 
geïnformeerd over de financiële situatie, onder meer door een maandelijkse financiële rapportage in de 
vorm van de balanced score card.  
Medio 2014 is een selectieprocedure gestart voor een nieuwe accountant. Een selectiecommissie heeft 
gesproken met vier potentiële kandidaten en heeft het advies gegeven aan de raad om KPMG als 
accountant aan te stellen. Dit advies heeft de raad opgevolgd. Door de auditcommissie is aandacht 
gevraagd voor het ziekteverzuim. Daarnaast heeft de auditcommissie gevraagd om het strategisch 
vastgoedbeleid te ontwikkelen en een liquiditeitsprognose op te stellen. Verder heeft de auditcommissie 
het huurbeleid en de leningenportefeuille besproken met de raad van bestuur. 
 
Begin 2014 heeft de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter raad 
van bestuur. Hierbij is de 360 graden methode feedback toegepast. De raad van toezicht is tevreden 
over het functioneren van de bestuurder. 
 
Daarnaast heeft de raad van toezicht een zelfevaluatie gedaan in 2014. De raad concludeerde onder 
andere dat de adviesfunctie van raad van toezichtleden meer benut kan worden en dat hij in 2015 graag 
nader kennismaakt met de ‘top 70’ van de organisatie. Ook is er behoefte aan een scholingsplan voor de 
raad. Deze aandachtspunten worden door de raad in 2015 opgepakt. Zo zal de raad in het najaar 2015 
een heidag met deze top bijwonen. Deze heidag heeft als thema ‘Governance en besturing’. 
De honorering van de raad van toezicht-leden past binnen de richtlijnen van de Wet Normering 
Topinkomens. Alle raad van toezicht-leden ontvangen een jaarlijkse bruto vergoeding van € 7.500,00. 
De voorzitter ontvangt een extra vergoeding van € 2.500,00 bruto per jaar. 
 
Samenvattend stelt de raad vast dat er dit jaar hard gewerkt is aan het richting en ambitie geven aan de 
organisatie. Het aanbrengen van nieuw elan, het strategische beleidsplan 2015-2017, het 
reorganisatietraject, het op orde zijn van de financiën en een hernieuwde positionering in het netwerk - 
met samenwerkingsovereenkomsten tot gevolg - zijn hiervan prachtige resultaten. 
 
Wij danken alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en andere betrokkenen voor hun bijdragen, en 
wensen allen Gods zegen voor het vervolg. 
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Hoofdstuk 1 Zorggroep Charim in 2014 

 

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 Vastgoed beheert een aantal appartementencomplexen, waarin senioren zelfstandig wonen 
met de mogelijkheden van zorg en service. Het betreft de appartementen in De Bladerkroon, Spathodea, 
Simarowa en De Oosterborch. Alle complexen zijn gesitueerd in Zeist. 
 
1.1.2 Toezichts- en besturingsmodel  

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 2012 is een 
wijziging doorgevoerd van een tweehoofdige naar een eenhoofdige raad van bestuur. De heer H.J. Prins 
vervult deze functie. Het besturingsmodel wordt gekenmerkt door integrale 
managementverantwoordelijkheid op de diverse hiërarchische niveaus. 

 
De samenstelling van de raad van toezicht is per 31 december 2014 als volgt: 
 

Naam  Functie raad van toezicht 

Dhr. M. van Ginkel RA 
 

Voorzitter 

Mevr. J.M. Overeem-
Prins 

Vicevoorzitter / secretaris / voorzitter auditcommissie 
(AC) kwaliteit & veiligheid van de zorg 

Dhr. J. den Heijer Lid raad van toezicht / lid AC kwaliteit & veiligheid van 
de zorg 

Dhr. ir. J.K. Hoepel  Lid raad van toezicht / lid AC financiën 
 

Dhr. P. Foekens MBA Lid raad van toezicht  
 

Dhr. ir. H. de Boon Lid raad van toezicht / voorzitter AC financiën 
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1.1.3 Organisatiestructuur 
 
De organisatiestructuur per 1 januari 2014 is als volgt: 
 
 

Organogram Zorggroep Charim 
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wijken / 
locaties 

Klantenservice 

teams 

  

Services 
(P&O, FCI,  

FD,  vastgoed ) 
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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  
 

 

Cliënten Intramuraal Aantal/bedrag 
 

Cliënten Intramuraal/SWZ Aantal 

Aantal intramurale cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 861 

Aantal SWZ cliënten met zorg per einde verslagjaar 86 

Aantal intramurale cliënten GRZ per einde verslagjaar 21 

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 355.559 

Aantal dagen GRZ in verslagjaar 9.840 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 31.267 

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

66.138 
 

Personeel Aantal 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.422 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 879 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 66.450.359 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 62.034.954 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 4.415.405 

  

 
 
 

 
1.1.5 Organisatieverandering – ontwikkelingen komend jaar/komende jaren 

De hervorming in de langdurige zorg die de overheid heeft ingezet, heeft ook voor Charim gevolgen. De 
ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat we in 2015 minder inkomsten krijgen. Voor de 
daaropvolgende jaren lijkt het erop dat de productievolumes stabiel blijven. Met betrekking tot vastgoed 
kunnen we geconfronteerd worden met een onrendabele vastgoedportefeuille en (op termijn) met 
leegstand. In het strategisch vastgoedplan dat op het moment van schrijven van dit jaardocument in de 
laatste fase van besluitvorming zit, wordt op dit risico geanticipeerd.  
Komende jaren zullen we het strategisch beleidsplan ‘Leven doen we samen’ ten uitvoer brengen. We 
zien het als onze rol om antwoord te geven op de maatschappelijke ontwikkelingen. Het uitgangspunt 
hierbij is dat we goede, passende zorg bieden en financieel gezond blijven. Ondernemerschap en het 
praktisch uitdragen van onze waarden in woord en daad zijn dan van groot belang, voor iedere 
medewerker. 
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1.2 Missie van Charim 

 

1.2.1 Visie en strategie in 2014, concrete doelen 

Onze inspiratie 
Charim is een zorgaanbieder in de ouderenzorg met een christelijke identiteit. Charim werkt vanuit de 
overtuiging dat God vraagt dat wij voor elkaar zorgen en met elkaar leven, al zijn we nog zo verschillend. 
Daarbij richten we ons in het bijzonder op de kwetsbare medemens. 

 
Onze missie ‘Leven doen we samen’ 
Charim wil samen leven met ouderen die hulp nodig hebben. Onze ambitie is dat deze ouderen 
hun eigen leven zoveel mogelijk voortzetten, zoals ze gewend zijn. 
Samen met cliënten en hun 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. Medewerkers zetten zich met toewijding in om deze zorg en 
ondersteuning af te stemmen op de persoonlijke vragen, wensen en dromen van de cliënt.  
Charim is een betrokken en betrouwbare partner van cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers 
en andere samenwerkingsrelaties. Zo dragen we bij aan een zorgzame samenleving. 

 
Onze visie 
Toegewijd 
Charim ondersteunt de cliënt, zodat hij zoveel mogelijk zijn leven kan voortzetten. Daarvoor bieden we 
kwalitatief goede zorg en ondersteuning waar dat wenselijk is. Dat doen we met toewijding. Hierbij is er 
ruimte voor persoonlijke aandacht en zingeving. De persoonlijke betekenis van het leven van de cliënt is 
hierbij het uitgangspunt. De persoonlijke vragen, wensen en verlangens van de cliënt zijn voor ons 
leidend. Bij het zoeken naar passende zorg en ondersteuning zijn we vindingrijk en creatief. We stoppen 
niet met vragen. We willen de vraag achter de vraag achterhalen. We zijn voortdurend op zoek naar 
kansen en mogelijkheden voor de ander. We zetten ons met passie in om voor de cliënt daadwerkelijk 
een verschil te maken.  
Ook het bieden van veiligheid is voor ons een belangrijk goed, zowel emotioneel als fysiek. Dat geeft 
een gevoel van vertrouwen: in anderen, maar ook in jezelf als mens. 
 
Samen 
Charim wil er zijn in de samenleving. Samen met andere organisaties willen we de leefbaarheid en 
zorgzaamheid in de samenleving vergroten, nu en voor de toekomst. Voor mensen die een steuntje in 
de rug nodig hebben bij het ouder worden. Daar zetten alle medewerkers van Charim zich samen voor 
in. 
Wij willen de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk stimuleren. Samen zoeken we 
naar de manier waarop Charim een aanvulling kan geven op de mogelijkheden van de cliënt en zijn 
omgeving. Alleen waar wenselijk nemen we de zorg professioneel over. 
'Samen' betekent voor ons: met bewogenheid in relatie met de ander staan. We kijken hierbij ook naar 
de verbanden tussen de cliënt en zijn omgeving. De mensen die in relatie staan met de cliënt 
ondersteunen en stimuleren we graag om er aan bij te dragen dat hun liefde voor de cliënt zo veel 
mogelijk tot uiting komt. 
We geloven dat ieder mensenleven van unieke waarde is. Daarom willen wij een omgeving bieden 
waarin een ieder wordt gerespecteerd en welkom is. Ieder mens wordt gekend en krijgt de ruimte om 
zichzelf te zijn en de persoonlijke betekenis van het leven vorm te geven.  
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Professioneel 
Charim vindt dat je als cliënt moet kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg en ondersteuning. Daarom 
werken we continu aan het bevorderen van onze deskundigheid. We willen hierin een betrouwbare 
partner zijn, waar de cliënt met een gerust hart op terug kan vallen. Zo zijn we altijd op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.  
Maar kwaliteit van zorg is meer. Kwaliteit van leven en aansluiting van zorg en ondersteuning op 
persoonlijke wensen, vragen en dromen van de cliënt staan bij ons centraal. Daarvoor voelen wij ons 
verantwoordelijk. Hierbij houden wij altijd de autonomie van de cliënt en de eigen professie in het 
achterhoofd.  
Als wij zelf de gevraagde zorg en ondersteuning niet kunnen bieden, zorgen we ervoor dat de cliënt 
verder wordt begeleid naar partijen die dat wel kunnen.  
Als organisatie zijn we voortdurend op zoek naar verbetering en vernieuwing. We hebben van nature 
een lerende houding en reflecteren continue op ons eigen gedrag en handelen. We staan open voor 
feedback. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar. 

 
Strategie 

De eerste helft van 2014 heeft in het teken gestaan van in het ontwikkelen van het nieuwe strategisch 
beleidsplan. Het strategisch vastgoedplan, het strategisch P&O-beleid en, het strategisch ICT-plan 
hebben door de vele ontwikkelingen in en buiten de organisatie vertraging opgelopen. Deze plannen 
worden begin 2015 opgeleverd. Dat neemt niet weg dat er in 2014 veel doelen zijn behaald. Een schets 
hiervan vindt u terug in het verslag van de raad van bestuur. 

Een paar belangrijke doelen uit 2014 komen terug in de nieuwe strategie. Het gaat dan om het 
verminderen van het ziekteverzuim, de opleiding van onze medewerkers en het voeren van voldoende 
functioneringsgesprekken. De gestelde target van ziekteverzuim was 6,5%. De realisatie was 6%. Dit 
stemt echter niet tot optimisme, omdat er een stijgende trend waarneembaar is. Ook de opleidingsuren 
en de functioneringsgesprekken scoren onder het gewenste niveau. In 2015 zal kwaliteit van arbeid, 
waar ziekteverzuim, opleiding en functioneringsgesprekken onderdeel van uitmaken, hoog op de agenda 
staan.  

 

1.2.2 Besturingsfilosofie 

In de besturingsfilosofie van onze zorggroep is de zorg leidend. Daarnaast is in de filosofie integraal 
management een belangrijk uitgangspunt. Integraal management betekent voor Charim dat de 
directeuren en managers, binnen de afgesproken centrale kaders en beleid, verantwoordelijk zijn voor 
output, medewerkers en budget. Deze kaders en toegekende bevoegdheden moeten zodanig zijn dat de 
directeuren en managers samen met hun medewerkers alle beslissingen kunnen nemen om de 
productie van hun eenheid resultaatgericht, outputgericht, klantgericht, efficiënt en kostenbewust uit te 
voeren. Uitgangspunt daarbij is dat er bewust, planmatig gestuurd wordt om het vooraf beoogde 
resultaat te behalen. Daarbij staat de eenheid niet op zich. De realisatie van de doelen dient te gebeuren 
in goede afstemming met de andere eenheden. Ondersteunende (staf)diensten staan de directeur of 
manager terzijde en helpen bij het realiseren van de doelen, onder andere op het gebied van personeel 
en organisatie, facilitair beheer, communicatie en financiën. Daarnaast hebben de ondersteunende 
diensten een signalerende en adviserende functie en gaan zij na of er binnen de vastgestelde kaders 
wordt gewerkt.  
 

1.2.3 Algemene planning & control 

De planning en control cyclus van Zorggroep Charim is gebaseerd op het strategisch plan, de 
opgestelde jaarplannen en de jaarbegroting. Voor 2014 is het jaarplan opgesteld op basis van de 
Balanced score card methodiek. De Key Performance Indicators (KPI’s) uit dit jaarplan zijn in de 
maandrapportages verwerkt in een dashboard. Hierbij wordt gedurende het jaar gemeten en gestuurd op 
het halen van de in het jaarplan gestelde doelen. 
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Belangrijke KPI’s in 2014 zijn de cliënttevredenheid, de hoogte van het verzuim, het realiseren van 
opleidingen, de ontwikkeling van het resultaat, de omzet en de solvabiliteit. 
In 2014 is per maand gerapporteerd, ook aan de raad van toezicht. Deze rapportages zijn besproken 
met de auditcommissie financiën van de raad van toezicht. Om een compleet beeld te krijgen van 
opbrengsten, kwaliteit van zorg/verslaglegging werden interne AO/IC audits uitgevoerd. De bevindingen 
zijn rechtstreeks aan het bestuur van de organisatie gerapporteerd. Eind 2014 is een nieuw interne 
controleplan opgesteld. Het belangrijkste doel van dit plan is om meer te focussen op de risico’s in de 
processen. In 2015 worden voor de belangrijke processen de risico’s geïnventariseerd. 
 

1.2.4 Governance en gedragscodes 
 
Zorggroep Charim past de zorgbrede governance code voor goed bestuur toe. De essentie van deze 
code is, dat alle belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op een verantwoorde wijze van bestuur 
en toezicht op dat bestuur. 

 
1.2.4.1 Beloning bestuurders / WNT 
 
Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Dit houdt in dat inkomens van 
topfunctionarissen binnen Charim openbaar gemaakt moeten worden en dat op grond van deze wet 
sprake is van een maximum norm voor de beloning van topfunctionarissen.  
Binnen Charim zijn de leden van de raad van toezicht en de voorzitter raad van bestuur verantwoordelijk 
voor het toezicht en bestuur van de gehele instelling. De beloning van deze functionarissen is 
verantwoord in de jaarrekening. De beloning van deze functionarissen valt binnen de normen van de 
WNT. Ook is er geen sprake van variabele beloningsvormen zoals bonussen. Deze zijn niet toegestaan 
binnen de WNT. 
 
1.2.4.2 Vertrouwenspersoon en klokkenluidersregeling 
 
Zorggroep Charim heeft een vertrouwenspersoon, een klokkenluidersregeling en een onafhankelijke 
klachtencommissie. Van de klokkenluidersregeling is geen gebruik gemaakt in 2014. Elders in dit 
jaardocument wordt verslag gedaan van alle relevante zaken uit het verslagjaar in relatie tot het werk 
van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie. 
 

1.2.5 Samenwerkingsverbanden/keten samenwerking 

Het realiseren van een netwerkorganisatie is een belangrijke ambitie in het nieuwe strategisch 
beleidsplan 'Leven doen we samen'. Voor Zorggroep Charim is het van belang dat deze 
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.  
 
Het succes in 2013 met betrekking tot de opbouw en het herstel van relaties met stakeholders is in 2014 
met kracht gecontinueerd. De intentieverklaring die in 2013 gesloten was met Stichting Christelijk 
Verpleeghuis Norschoten in Barneveld is in 2014 omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst op 
het gebied van de geriatrische revalidatiezorg.  
In 2014 hebben diverse bestuurdersoverleggen plaatsgevonden met Accolade Zorggroep, Stichting 
Christelijk Verpleeghuis Norschoten en andere kleinere christelijke zorgorganisaties. Charim gaf daarin 
aan te staan voor het behoud en de doorontwikkeling van een pluriform aanbod van christelijke zorg 
voor de ouderen. De samenwerking met collega zorgaanbieders, gemeenten, woningbouwverenigingen, 
zorgverzekeraars, ouderenbonden, de vereniging voor zorgaanbieders in de provincie Utrecht IVVU en 
de branchevereniging Actiz heeft ook in 2014 verder vorm gekregen. 
 
Ook heeft Charim reeds in 2014 invulling gegeven aan haar functie in wijk. Deze wordt steeds 
belangrijker nu steeds meer ouderen thuis blijven wonen. Hierdoor wordt het beroep dat de ouderen op 
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de huisartsen doet, ook groter. Charim vervult sinds 2014 een consultfunctie - uitgevoerd door 
specialisten ouderengeneeskunde - bij de huisartsen in de wijk.  
 

 

 

1.3 Medezeggenschap en stakeholders 

1.3.1 Samenwerking met medezeggenschapsorganen 
Charim betrekt de stakeholders bij onderwerpen en ontwikkelingen die deze stakeholders rechtstreeks 
raken. Stakeholders worden geïnformeerd, maar kunnen ook in de gelegenheid worden gesteld om 
advies uit te brengen. Deze adviezen worden meegenomen in de besluitvorming. De stakeholders 
ontvangen altijd een besluit. Wanneer van het advies van de stakeholders wordt afgeweken, wordt dat 
gemotiveerd. Een algemene verantwoording van het gevoerde beleid wordt afgelegd in het 
jaardocument. 
 
1.3.2 Cliëntenraad 

Beknopt jaarverslag 2014 centrale cliëntenraad Zorggroep Charim 

Inleiding 

De cliëntenraad van Zorggroep Charim is onafhankelijk en bestaat sinds 1 januari 2009. De cliëntenraad 
is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van de zorginstelling en nu 
georganiseerd in 10 lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De lokale cliëntenraden zijn van 
de woonzorgcentra Amandelhof, ’t Boveneind, Elim, De Engelenburgh, Groenewoude, Looborch, 
Mirtehof, Spathodea, De Tollekamp en verpleeghuis De Meent. De centrale cliëntenraad is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden en behartigt de gezamenlijke 
belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen die in 1997 in werking is getreden. De lokale cliëntenraden vergaderen gemiddeld één 
keer per maand. Hierbij vindt overleg plaats met de wijk/locatiemanager.  

Vergaderingen en overig overleg 

In 2014 hebben er acht reguliere vergaderingen van de centrale cliëntenraad (CCR) van Zorggroep 
Charim plaatsgevonden. De vergaderingen werden bijgewoond door de heer H. Prins (voorzitter raad 
van bestuur) en mevrouw J. van Laar (secretaris raad van bestuur). De CCR-vergadering van maart 
werd bijgewoond door een delegatie van de raad van toezicht. Op 28 april was mevrouw H. van 
Beusichem (regiodirecteur Veenendaal) aanwezig om de mantelzorgvisie toe te lichten. Tijdens de 
vergadering van 7 juli kon de CCR kennis maken met de heer B. Houwen (hoofd behandeldienst) en de 
heer M. Repko (eerste geneeskundige). Op 24 oktober gaven de regiodirecteuren, de heer P. Bos (regio 
Zeist) en mevrouw H. van Beusichem (regio Veenendaal), een overzicht van hun werkzaamheden in het 
afgelopen jaar. 
Daarnaast hebben de volgende extra vergaderingen plaatsgevonden: 
- op 19 mei werd een vergadering belegd om het strategisch beleidsplan te bespreken; 
- op 22 april en 10 november vond het tweejaarlijks overleg met de voorzitters van de lokale 

cliëntenraden plaats. 
De financiële commissie van de centrale cliëntenraad (bestaande uit de voorzitter en de 
secretaris/penningmeester) heeft vrijwel elke maand overleg gehad met de directeur Services over de 
financiën. Tevens heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter raad van bestuur en 
het dagelijks bestuur van de centrale cliëntenraad om de agenda en relevante onderwerpen te 
bespreken. In augustus vond er overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad 
en het dagelijks bestuur van de centrale cliëntenraad. 
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Centrale cliëntenraadsleden 

In januari 2014 bestond de centrale cliëntenraad uit de volgende leden: de heer A.R. van Laar 
(voorzitter/Elim), de heer A.C. Boer (secretaris/penningmeester/De Meent), de heer R.E Bleijerveld 
(vicevoorziter/Amandelhof), de heer J. Breur (De Engelenburgh), de heer L. Burkink (’t Boveneind), de 
heer A.W. de Ronde (Groenewoude), mevrouw G. van der Maas (De Tollekamp), dhr. P. Dijkstra 
(Mirtehof) en mevr. M. van Mourik (De Looborch). In 2014 vonden de volgende ledenwijzigingen plaats: 
- In maart werd de lokale cliëntenraad van Spathodea opgericht; de heer M.W. van Rijkom nam zitting in 

de CCR namens de lokale cliëntenraad van Spathodea. Zijn plek  in de lokale cliëntenraad van 
Spathodea werd in mei overgenomen door mevrouw L. Ruyssenaars.  

- In april werd de heer A.C. Boer opgevolgd door mevrouw H. Elbertsen.  
- In november werd de heer Dijkstra opgevolgd door de heer J. Timmer, die vanaf 2015 zal deelnemen 

aan de CCR-vergaderingen.  

Besproken zaken en adviesrecht 

Het jaar 2014 stond in het teken van het strategisch beleidsplan en de reorganisatie. De CCR houdt de 
vinger aan de pols bij de eventuele gevolgen van de reorganisatiemaatregelen en de kwaliteit van zorg. 
Er is dit jaar een aanzienlijk aantal onderwerpen aan de orde geweest tijdens de reguliere CCR-
vergaderingen en besproken met de voorzitter raad van bestuur.  
Positief advies is verleend voor de positionering van het hoofd behandeldienst, de geconsolideerde 
jaarrekening 2013, het strategisch beleidsplan 2015-2017 (met het verzoek intensief contact te houden 
met lokale cliëntenraden over de verdere uitwerking en de lokale cliëntenraden te betrekken bij de 
reorganisatie), het vitaliteitsbeleid, het aanstellen van een cliëntvertrouwenspersoon, 
investeringsbegrotingen 2014, exploitatiebegroting 2015, investeringsbegrotingen 2015 en de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Charim en Norschoten. 
 
1.3.3  Ondernemingsraad 

 
Beknopt jaarverslag 2014 ondernemingsraad Zorggroep Charim 
 
Inleiding 
In 2014 heeft de ondernemingsraad (OR) veel tijd besteed aan de voorbereidingen voor het advies 
strategisch beleidsplan en het advies met betrekking tot de reorganisatie. De OR heeft voor beide 
adviezen een deskundige ingeschakeld. De OR heeft het afgelopen jaar de uitwerking van de 
medezeggenschapsstructuur nader gevolgd. De onderdeelscommissies hebben uitbreiding van 
bevoegdheden gekregen om zelf advies- en instemmingsaanvragen te behandelen. De OR beoordeelt 
daarbij of hij de advies- en instemmingsaanvragen zelf behandeld of doorgezet naar de 
onderdeelscommissies. Er is één adviesaanvraag doorgezet naar de onderdeelscommissie in 
Veenendaal. In 2015 gaat de OR opnieuw de medezeggenschapsstructuur bekijken of aanpassing nodig 
is.  
 
Vergaderingen en overig overleg 
In 2014 hebben er 12 vergaderingen plaatsvonden met de voorzitter raad van bestuur en 12 
vergaderingen met enkel de ondernemingsraadleden. 
De OR heeft een aantal keren een overleg met de voorzitter raad van bestuur en de vakbonden 
bijgewoond in het kader van de reorganisatie.  
Er heeft eenmaal een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met zowel de raad van toezicht als de 
voorzitter raad van bestuur.  
Het dagelijks bestuur van de OR heeft een overleg gehad met het dagelijks bestuur van de CCR om 
zaken met elkaar af te stemmen. De OR heeft een aantal achterbanbijeenkomsten georganiseerd in 
oktober en december in verband met de reorganisatie.  
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Samenstelling Ondernemingsraad  
De OR heeft met een wisselende samenstelling gewerkt. Begin van het jaar zijn er twee nieuwe leden en 
halverwege het jaar zijn er ook nog twee nieuwe leden bij de OR gekomen. Daarnaast heeft één OR-lid 
het afgelopen jaar afscheid genomen en zijn door ziekte enkele OR-leden voor langere tijd afwezig 
geweest. In de OR hebben in 2014 de volgende leden zitting gehad:  
de dames C. Bosschaart-Foppen, R. Kapteijns, P. Hulzebosch- Ditewig, A. Stomp (secretaris OR), C. de 
Vries, K. van Wees, L. Verberne, J. van de Waal, M. Bakker, M. Munniks, de heren G. Kruijf (voorzitter), 
K. Oskam, J. Venes. De raad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris mevrouw A. van Dam. 
 
De commissie sociaal beleid heeft in 2014 onvoldoende kunnen functioneren doordat het vaste overleg 
met de manager P&O niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van de ontstane vacature voor deze 
functie. De werving van een definitieve nieuwe manager heeft enige tijd in beslag genomen. Voor 2015 
zijn er weer nieuwe afspraken gemaakt.  
De commissie financieel en organisatorisch beleid heeft het afgelopen jaar ook niet met een vaste 
persoon kunnen overleggen en in 2015 zullen dan ook nieuwe afspraken worden gemaakt. De OR heeft 
dit jaar deelgenomen aan een beleidsadviesteam Planning om betrokken te kunnen zijn bij de verdere 
uitwerking van het zelf roosteren binnen de organisatie.  
 
Besproken zaken en advies- en instemmingsrecht  
De OR heeft instemming verleend met de werktijdenregeling, de gewijzigde notitie en de procedure MIM 
(Melding Incidenten Medewerkers), het premobiliteitsbeleid, het plan beroepspraktijkvorming en regeling 
familierelaties op het werk.  
De OR heeft geadviseerd met betrekking tot de functiebeschrijving wijkverpleegkundige, de 
functiebeschrijving coördinator zorg high care hospice, de positionering van het hoofd behandeldienst, 
het strategisch beleidsplan 2015-2017, de reorganisatie en de business case geriatrische revalidatie. De 
onderdeelscommissie regio Veenendaal heeft advies uitgebracht over het project d’n Aok. 
Daarnaast heeft de OR zijn inbreng gehad in de totstandkoming van het beleid consignatiediensten.  
 
1.3.4 Overige stakeholders 
 
1.3.4.1 Participantenraad 
 
Op centraal niveau functioneert een participantenraad, die adviesbevoegdheden heeft ten aanzien van 
het algemeen beleid en in het bijzonder het beleid voor medisch-ethische vraagstukken. Tot deze 
participantenraad behoren kerkelijke gemeenten uit het werkgebied. Op lokaal niveau functioneert een 
aantal participantenraden. De lokale participantenraden hebben hun rol in het lokale beleid. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de betreffende bepalingen in de governance code. 
In 2014 is de centrale participantenraad twee maal bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen zijn de 
jaarstukken, het strategisch beleidsplan en de actuele ontwikkelingen binnen de organisatie besproken. 
Daarnaast is er gesproken over de nieuwe structuur van de participantenraden in relatie tot het nieuwe 
besturingsmodel en het strategisch beleidsplan. We willen de rol van de participantenraden in het 
realiseren van onze missie, visie en strategische ambities versterken. Als eerste stap is door de 
voorzitter raad van bestuur een voorstel daartoe met de centrale participantenraad besproken. Hier is 
positief op gereageerd. In 2015 volgt de formele advisering. Vervolgens kan het nieuwe reglement 
worden gehanteerd. In 2015 zal door de directeuren verder invulling worden gegeven aan de rol van de 
(nieuwe) lokale participantenraden. 
 
 
1.3.4.2 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 het 
AWBZ-budget 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. 
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In 2014 heeft de voorzitter raad van bestuur een overleg gehad met de verschillende stichtingen en heeft 
met hen gesproken over de jaarstukken van de organisatie, het strategisch beleidsplan en de actuele 
ontwikkelingen binnen Charim. 
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Hoofdstuk 2 Cliënten en kwaliteit 

 

2.1  Algemeen 

Charim heeft medio 2014 haar strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2017 vastgesteld. 'Leven 
doen we samen' is de hernieuwde missie van Charim. Kwaliteit doen we samen is daarvan afgeleid en 
geeft weer dat het leveren van kwalitatief goede zorg en dienstverlening alleen daar kan plaatsvinden als 
er samen aan gewerkt wordt. 
Het jaar 2014 is op het gebied van het thema 'cliënten en kwaliteit' een jaar geweest waar aantoonbaar 
resultaten behaald zijn.  
In 2014 is verder gebouwd aan een integraal veiligheidsmanagementsysteem. De commissie kwaliteit en 
veiligheid neemt hierbij een belangrijke plaats in.  
De commissie kwaliteit en veiligheid is in het leven geroepen om een integraal 
veiligheidsmanagementsysteem op te zetten en te borgen binnen Zorggroep Charim.  
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)  

 
 
2.2 Kwaliteit van zorg in 2014 
 

2.2.1 Cliënttevredenheid 
 
De cliënttevredenheid wordt gemeten aan de hand van een cliënttevredenheidsonderzoek. Omdat 
Charim grote waarde hecht aan de ervaring van haar cliënten is er voor gekozen om vanaf 2014 jaarlijks 
een cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren.  
In het vierde kwartaal heeft deze cliëntraadpleging plaatsgevonden in alle locaties van Charim. 
Onderzoeksbureau Facit heeft in totaal 20 onderzoeken uitgevoerd. De ervaringen van bewoners en 
thuiszorgcliënten zijn onderzocht, evenals de ervaringen van de contactpersonen van cliënten met een 
psychogeriatrische indicatie. Charimbreed werd de algemene tevredenheid gewaardeerd met een 7,6. 
De resultaten worden door de wijk/locatiemanagers besproken met de lokale cliëntenraden waarbij 
gezamenlijk verbeterpunten worden geformuleerd. 
 
In 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aangegeven geen gebruik meer te willen 
maken van de zorginhoudelijke meting. De IGZ zal begin 2015 met een eigen indicatorenset komen over 
het meetjaar 2014. 
 
Charim gebruikt, naast de eerder genoemde meetinstrumenten, een extra intern meetinstrument: CQ 
Zorgleefplan. Dit betreft een korte enquête die voorafgaand aan een zorgleefplanbespreking afgenomen 
wordt. Het instrument meet de ervaring van de cliënt en/of de contactpersoon, uitgedrukt in de 
zogenoemde Net Promotor Score (NPS). Per locatie kan zo een gemiddeld cijfer worden gegeven. De 
metingen geven de teams waardevolle informatie op cliëntniveau en op groepsniveau. Deze metingen 
zijn een tussentijdse indicator. Wordt er hoger dan 22% gescoord, dan voldoet de score aan de 
benchmark die het Zorgkantoor als ‘voldoende’ beoordeelt. Het waarderingscijfer wordt besproken met 
de cliënt tijdens de zorgleefplanbespreking. Er wordt dan samen naar verbetering gezocht. Voor de 
totale organisatie was de NPS-score op het einde van het jaar 2014 19%. Dat wil zeggen: ‘het kan 
beter’. 
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2.2.2 Interne audits 
 
Er zijn over het jaar verspreid verschillende interne audits uitgevoerd op verschillende onderwerpen. 
Onderwerpen zoals infectiepreventie, probleemgedrag en de implementatie van beleidsdocumenten 
werden geaudit. 
 
 

2.2.3 Inspectie 
 
In 2014 zijn de inspectiebezoeken van 2013 afgerond. De IGZ heeft aan Charim aangegeven dat de 
zorgorganisatie in voldoende mate de verbetermaatregelen heeft doorgevoerd.  
In 2014 werd één locatie bezocht door de IGZ. De IGZ heeft op basis van haar jaarthema 
infectiepreventie de locatie beoordeeld. Het bezoek van de IGZ werd afgesloten met een nabespreking 
met de bestuurder, de regiodirecteur en de locatiemanager. Tijdens dit gesprek gaf de inspecteur een 
toelichting op haar bevindingen. Op basis van het bezoek en de documentatie benoemde de IGZ 
risicofactoren. Uit dit bezoek is gebleken dat Charim voor het belangrijkste gedeelte infectiepreventie 
goed geborgd heeft. Een negental verbeterpunten werden opgemerkt, onder meer op het gebied van 
werken met veilige naalden, het niet op alle woongroepen voldoen aan schoonmaakmateriaal welke 
opgehangen is en gekleed zijn conform de richtlijnen van de landelijke werkgroep infectiepreventie. Op 
basis van deze constateringen van de IGZ zijn verbetermaatregelen ingezet. De IGZ heeft deze 
afdoende bevonden waardoor ook dit inspectieonderzoek in 2014 kon worden afgesloten. 
 

2.3 Certificering 

Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de ISO 9001:2008 normen. Het ISO keurmerk 
garandeert dat de organisatie voldoet aan de eisen die de cliënt, financiers en de overheid stellen. In 
december 2014 werd het certificaat behaald.  

 
2.4 Klachten 

Het beleid van Charim is erop gericht om klachten zoveel 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. De cliëntvertrouwenspersoon kan hiervoor benaderd worden. De cliënt kan 
daarnaast een klacht indienen bij de externe onafhankelijke klachtencommissie.  
Om zorgvuldig met klachten om te kunnen gaan, is binnen Zorggroep Charim het Reglement Klachtrecht 
Cliënten opgesteld. In het verslagjaar 2014 zijn 15 formele klachten geregistreerd. De klachten hadden 
betrekking op: 
De zorg (8) 
Facilitair (5) 
Overig (2) 
 
De meeste klagers (13) waren tevreden over de wijze waarop de klacht werd afgehandeld. Een klager 
was deels tevreden en één klacht is niet ontvankelijk verklaard. 
In 2014 is een nieuwe cliëntvertrouwenspersoon benoemd door het bestuur. Zij zal vanaf 1 januari 2015 
starten met haar werkzaamheden. In de loop van 2015 wordt, anticiperend op de wet kwaliteit, klachten 
en geschillen in de zorg, bekeken hoe het beleid omtrent klachten verder vorm wordt gegeven. 

 

2.5 Speerpunten kwaliteit van zorg voor 2015 
 
Kwaliteit van zorg staat volop in de aandacht. Staatssecretaris Van Rijn heeft naar aanleiding van het 
Kamerdebat van november 2014 een plan van aanpak geschreven onder de titel 'Waardigheid en trots. 
Liefdevolle zorg voor onze ouderen'. Het strategisch beleidsplan 'Leven doen we samen' van Zorggroep 
Charim sluit hier goed op aan. In 2015 zal verdere invulling gegeven worden aan de 
kwaliteitsdoelstellingen die geformuleerd zijn in het strategisch beleidsplan.  
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Hoofdstuk 3 Personeel 

 

3.1 Inleiding 

In het jaar 2014 is met name aandacht uitgegaan naar de reorganisatie en een bij de reorganisatie 
passend sociaal plan. Er is een mobiliteitsbureau opgericht en een mobiliteitstraject voor boventalligen 
gestart. Ook is er in 2014 een Management Development traject gestart voor alle teamleiders, managers 
en adviseurs. Er is een ontwikkeling in gang gezet om het personeelsbeleid te professionaliseren. Dit 
betekent dat er in het jaar 2015 gestart wordt met uitvoering van een aantal P&O-projecten als 
onderdeel van het strategisch personeelsbeleid 2015-2017. Er is een duidelijke ambitie uitgesproken om 
in de komende drie jaar één van de beste werkgevers van de landelijke branche te worden. De bijdrage 
van P&O aan de strategische doelstellingen van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch 
beleidsplan 2014-2017, wordt hiermee duidelijk. 

 

3.2 Kengetallen 2014 

Overzicht kengetallen per 31-12-2014  

Ziekteverzuim totaal 6,4% 

Ziekteverzuim < 1 jaar 5,9% 

Medewerkertevredenheid 6,5% 

Aantal MIM-meldingen 123 

Aantal BBL-plaatsen 88 

Aantal BOL stageplaatsen  39 

Aantal VMBO stageplaatsen 11 

Aantal scholingen gepland 2180 

Aantal scholingen gerealiseerd 1850 

Aantal vacatures per eind 2014 50 

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per eind 2014 18 

 

3.3 Uitleg/toelichting bij kengetallen 
 
Ziekteverzuim 
In het afgelopen jaar is het ziekteverzuimpercentage met 6,0% onder de gestelde target van 6,5 % 
gebleven en daarmee lager dan het verzuim eind 2013. In het eerste half jaar is het verzuim aanzienlijk 
gedaald. Deze is echter in het laatste kwartaal van 2014 fors gestegen tot 6,0%. Alhoewel de target is 
behaald, blijft het ziekteverzuim, als gevolg van bovengenoemde stijging gedurende het jaar, een 
belangrijk aandachtspunt voor 2015.  
 
Medewerkertevredenheid 
Het laatste medewerkertevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in november 2014. De respons bedroeg 
40,1%, ongeveer 10% lager dan in 2013. De score ten aanzien van werkbeleving bedroeg 6,5% en is 
daarmee nagenoeg gelijk aan de score in 2013. De uitkomsten van het onderzoek worden in het eerste 
kwartaal van 2015 gecommuniceerd binnen de organisatie. 
 
Melding incident medewerkers (MIM) 
In 2014 waren er 123 meldingen van incidenten of bedrijfsongevallen. Dit is een flinke toename ten 
opzichte van het jaar 2013. Een verklaring hiervoor is dat er in 2014 meer aandacht is besteed aan het 
belang van het doen van meldingen. Alle meldingen zijn geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat naar 
aanleiding van 42 meldingen geen maatregelen nodig waren om herhaling te voorkomen. De overige 81 
meldingen hebben geleid tot een verbeteractie, geïnitieerd door de betrokken leidinggevende, 
behandeldienst, technische dienst of anderen. Gezien de registratie van MIC-meldingen (Melding 
Incident Cliënt) en het aantal prikaccidenten is de veronderstelling dat niet alle ongevallen worden 
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gemeld als MIM-melding. Om deze reden zullen in 2015 MIC-meldingen waarbij een medewerker hinder 
ondervonden heeft, doorgegeven worden aan de MIM-commissie. 
Daarnaast zijn in 2014 aanvullend nog 28 prikincidenten, 1 bijtincident en 2 overige incidenten 
geregistreerd met bloedcontact waarvoor Prikpunt benaderd is. Deze meldingen zijn geanalyseerd op 
consequenties, oorzaak en vermijdbaarheid. Geen van deze incidenten viel in de high-risk categorie. In 
2014 is in het bij- en nascholingsprogramma aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal 
incidenten door vermijdbare oorzaken te bespreken. 
Er waren 90 meldingen voortgekomen uit agressie van cliënten die in veel gevallen samenhangen met 
het ziektebeeld van de cliënten. In 2014 is gestart met het trainen van zorgmedewerkers in het 
voorkomen van en omgaan met agressie. Deze trainingen worden in 2015 voortgezet. 
 
Vertrouwenspersoon 
In 2014 is de externe vertrouwenspersoon 11 x benaderd door medewerkers van Charim, aanzienlijk 
minder dan in 2013. Een voorzichtige conclusie is dat er in de lijn zaken beter bespreekbaar zijn, met als 
gevolg dat de vertrouwenspersoon minder ingeschakeld hoefde te worden. De contacten met de externe 
vertrouwenspersoon hebben geleid tot bilaterale oplossing van de problemen die achter de klachten 
lagen en hebben niet geleid tot officiële klachten. 
 
BBL-BOL 
Het aantal leerling-plaatsen is in 2014 gestegen. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de 
start van een in-company opleiding MBO-VP in oktober 2014.  
Tevens gaan meer individuele medewerkers een zogenoemd ‘opscholings-traject’ in, bijvoorbeeld van 
verzorgende naar verzorgende-IG.  
Het aantal BOL-plaatsen is teruggelopen in de loop van 2014. Dit heeft met name te maken met het feit 
dat de formatie voor praktijkopleiding door de reorganisatie is gekrompen. 
 
Bij- en nascholing  
In 2014 is niet meer gewerkt met een inventarisatie vooraf van het aantal gewenste c.q. benodigde 
scholingen. In de praktijk bleek het voor managers niet haalbaar om hiervan een inschatting te maken. 
Planning van capaciteit vindt plaats vanuit de afdeling opleidingen op basis van ervaring in voorgaande 
jaren en aantallen medewerkers in functiecategorieën. 
Een groep verzorgenden-IG is in-company opgeleid tot EVV; er is met een nieuwe aanbieder een 
herstart gemaakt met het scholen van alle medewerkers om op een goede manier om te kunnen gaan 
met grensoverschrijdend gedrag.  
Het aantal opleidingsuren is in 2014 flink onder de gestelde target. Het komende jaar is kwaliteit van 
arbeid, waaronder opleiding, een belangrijk speerpunt.  

 
Vacatures 

Eind 2014 had Charim 50 vacatures. Dit forse aantal had te maken met de ingezette reorganisatie, 
waarbij we enerzijds het aantal medewerkers werkzaam op niveau 0, 1 en 2 fors terugdringen en 
anderzijds de formatie op VIG- en VP-niveau willen verhogen met 100 FTE. De afdeling werving en 
selectie is in 2014 gestart met een aantal campagnes om in de benodigde formatie voor VIG en VP te 
kunnen voorzien. De concurrentie op de arbeidsmarkt voor VIG en VP is groot.  

 

3.4 Specifieke aandachtspunten in 2014 

In het jaar 2014 is met name veel aandacht uitgegaan naar de reorganisatie. In de eerste helft van 2014 
is op basis van een business case de gewenste formatie bepaald, één en ander gebaseerd op het AAG-
model.  
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Sociaal plan 
In de tweede helft van 2014 is, na zorgvuldig overleg met de ondernemingsraad en de 
vakbondsbestuurders, gestart met de uitvoering van de reorganisatie. In september 2014 is er een 
sociaal plan door de werkgever en de werknemersorganisaties getekend. Met dit sociaal plan worden de 
nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen die voortvloeien uit de reorganisatie zo veel mogelijk 
beperkt en wordt de mobiliteit bevorderd.  
 
Boventalligen 
Per 1 oktober 2014 zijn er 196 medewerkers boventallig verklaard. Dit zijn medewerkers in de zorg en 
facilitaire dienst op niveau 0 tot en met 2. De 196 boventalligen zijn bepaald, nadat er organisatiebreed 
is afgespiegeld. 
 
Mobiliteit 
De 196 boventallige medewerkers zijn per oktober 2014 gestart met een mobiliteitstraject waarin zij 
gedurende een aantal maanden intensief werden begeleid van werk naar werk, in samenwerking met 
het bureau Matchcare. Dit mobiliteitstraject heeft in 2014 al de eerste vruchten afgeworpen en ruim 40 
boventallige medewerkers hebben een andere baan gevonden. In 2015 zal verder ingezet worden op de 
begeleiding van de boventallige medewerkers van werk naar werk.  
 
Arbo 
Voortbordurend op de aandacht die in 2013 uit is gegaan naar het verminderen van agressie-incidenten 
hebben we ook in 2014 trainingen gegeven op dit gebied aan de zorgmedewerkers. Het nieuwe 
meldingsbeleid is geïmplementeerd. Dat heeft geresulteerd in een forse toename van de meldingen 
incidenten medewerkers. Dit is een goede ontwikkeling, omdat er dan ook daadwerkelijk aan de slag kan 
worden gegaan met de meldingen om verbeteringen te bewerkstelligen. 
De werkdruk op de werkvloer wordt nog steeds als hoog ervaren. De flexibele schil in het 
personeelsbestand is door de reorganisatie voor een groot deel gereduceerd, omdat er eerst afscheid 
moest worden genomen van tijdelijke medewerkers, één en ander conform de UWV beleidsregels. Dit 
geeft extra druk voor medewerkers van de zorgteams, evenals het afscheid moeten nemen van bijna 
200 collega zorgmedewerkers. In 2015 zal hierin een nieuwe balans gevonden moeten worden. Dit heeft 
grote aandacht binnen de organisatie. 
 
Functioneringsgesprekken  
Het aantal geregistreerde functioneringsverslagen in de elektronische personeelsdossiers is in 2014 
slechts zo’n 30%, ver onder de target. Charim wil dat elke medewerker elk jaar een 
functioneringsgesprek heeft met zijn of haar leidinggevende. Het functioneringsgesprek moet een 
gesprek worden waar zowel de medewerker als de leidinggevende naar uit kijkt en waar de medewerker 
om gaat vragen als het niet wordt ingepland. De gesprekscyclus als personeelsinstrument zal opnieuw 
worden beoordeeld en ingericht. Zoals reeds eerder vermeld krijgt kwaliteit van arbeid, waaronder de 
functioneringsgesprekken, grote aandacht in 2015.  
 

3.5 Speerpunten voor 2015  

Kwaliteit van arbeid: 

 Formuleren van strategisch personeelsbeleid 2015-2017 met daarin de keuze voor een aantal 
aandachtsgebieden, waaronder ontwikkeling en opleiding. Doel is om één van de beste 
werkgevers in de branche te worden 

 Herinrichting afdeling opleidingen met focus op leren en ontwikkelen, waarmee de gang naar 
een Charim Academie wordt ingezet 

 Vanuit de geformuleerde zorgvisie inzetten van een cultuurtraject om de nieuwe manier van 
werken te ondersteunen 

 Ontwikkeling van de recruitersfunctie 

 Harmonisatie en implementatie nieuw functiegebouw 

 Ontwikkeling aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaardenpakket 

 Herinrichting van alle P&O processen op een lean en mean wijze  
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Hoofdstuk 4 Financiën 

 

4.1 Toelichting balans en exploitatie  

In 2014 is het hele jaar gestuurd op de afspraken in het jaarplan en de begroting. Belangrijk daarbij 
waren de ontwikkeling van de omzet en het in lijn brengen van de personele kosten. 
In de omzet is in 2015 een afbouw te zien van de omzet ZZP1-3. Daartegenover staat, dat de krimp van 
de extramurale zorg in 2013 in 2014 is omgezet in een groei door de toename van het aantal scheiden-
wonen-zorg (SWZ) cliënten in onze verzorgingshuizen.  
 
Ten aanzien van de beheersing van de personele kosten waren de volgende zaken van belang:  

 Sturen op beperkte inhuur extern personeel 

 Vormgeven van de reorganisatie in 2014 met als doel de inzet van personeel in lijn te brengen 
met de omzetontwikkeling en verzwaring van de zorg 

 Verdere daling van het ziekteverzuim 
 

Dit heeft geleid tot een forse verbetering van het resultaat over 2014 ten opzichte van 2013. 
Belangrijkste doelstelling was het verbeteren van de negatieve resultaten uit de zorgexploitatie. Door het 
behalen van deze doelstelling is over 2014 sprake van een positief resultaat van € 2,4 miljoen 
(geconsolideerd). Dit hoge positieve resultaat is in lijn met de begroting over 2014 en wordt veroorzaakt 
door de overschotten in de vastgoedexploitatie.  
 
Het goede resultaat leidt ook tot een verbetering van het eigen vermogen in 2014. Dit was ook 
noodzakelijk in verband met de eisen die financiers en het waarborgfonds stellen voor de omvang van 
dit vermogen. De toename van het vermogen is ook terug te zien in de toename van de liquide 
middelen. Deze middelen zullen vanaf 2015 worden ingezet om het nieuwe strategisch vastgoedbeleid 
mogelijk te kunnen maken. Dit beleid zal in het tweede kwartaal van 2015 worden vastgesteld. De 
veranderingen in de zorg leiden tot strengere eisen van banken bij het toekennen van financiering. Dit 
betekent dat investeringen in vastgoed vaak alleen nog mogelijk zijn met een forse inbreng van eigen 
middelen. 
 
Het grootste deel van de reorganisatie en bijkomende kosten krijgt beslag in de eerste helft van 2015. 
Voor de reorganisatiekosten is een voorziening getroffen. In 2014 is ongeveer € 500.000, - aan kosten 
aan deze voorziening onttrokken. 
In bijlage 1 is het financiële meerjarenoverzicht weergegeven.  

 

4.2 Verklaring van ratio’s 

Door het gezond maken van de bedrijfsvoering in 2013 en 2014 is de solvabiliteit in het afgelopen jaar 
fors verbeterd. Eind 2013 was er nog sprake van een solvabiliteit van 15,8% op basis van het 
balanstotaal. Eind 2014 is er sprake van een solvabiliteit van 18,6%. Het weerstandsvermogen nam toe 
van 17,4% naar 21,3%. Belangrijkste redenen van de verbetering van deze ratio’s zijn het positieve 
resultaat en de daling van het lang vreemd vermogen door reguliere aflossingen. 
 
 

4.3 Verwachtingen voor 2015  

Het jaar 2015 staat voor de ouderenzorg in het teken van de overgang van AWBZ naar Wlz, 
wijkverpleging en Wmo. Dit heeft tot gevolg dat in 2015 de afbouw van de ZZP1-3 omzet door zal zetten. 
Daarnaast leiden de bezuinigingen die met de overgang gepaard gaan, tot lagere tarieven in de zorg. 
Belangrijk is dat in 2015 zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de effecten van overgangsrechten en 
de verdere toewijzing van budgetten door zorgkantoren en zorgverzekeraars.  
Charim verwacht een verdere stijging van het aantal SWZ-cliënten waardoor de omzet wijkverpleging 
toeneemt. Aan de andere kant zal er door de nieuwe normeringen sprake zijn van minder zorg per cliënt.  
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De uitkomst van al deze ontwikkelingen kan forse impact hebben op de exploitatie. Voor Charim is 
belangrijk dat er trajecten zijn gestart om de zorg zodanig te organiseren dat dit past bij de genoemde 
ontwikkelingen met daarbij het handhaven van een dekkende exploitatie en een gezonde 
bedrijfsvoering.  
 
 

4.4 Treasury 

Het vastgestelde treasurybeleid is een risicomijdend beleid. Dit betekent onder meer dat er geen sprake 
is van speculatie op renteontwikkelingen. Daarnaast kunnen uitsluitend met toestemming van de raad 
van toezicht rentebeheersingsinstrumenten defensief worden toegepast. 
Overtollige liquide middelen worden uitsluitend via spaarproducten bij banken uitgezet. In 2014 is er 
geen sprake geweest van het toepassen van rentebeheersingsinstrumenten of andere complexere 
financiële instrumenten. Door de toename van liquiditeit en een strakkere sturing op saldi van bank- en 
spaarrekeningen is, ondanks de dalende ontwikkeling van de rente, toch sprake van een toename van 
de renteopbrengsten. 
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Hoofdstuk 5 Veranderingen en risico’s 

 

5.1 Relevante veranderingen in de zorg 

De veranderingen in de ouderenzorg krijgen in 2015 hun beslag. Dit betekent dat Charim in 2015 te 
maken krijgt met een uitsplitsing van financieringsstromen en een verdere afbouw van de ZZP1-3 
productie. De invoering van de Wmo en wijkverpleging krijgen inmiddels in de praktijk hun beslag en 
leiden tot een nieuwe wijze van indiceren en zorg verlenen. 
De veranderingen leiden ook tot een toename van de administratieve lasten door de vele communicatie, 
de contractering en verrekening met 6 gemeenten en alle zorgverzekeraars.  
Charim speelt op deze veranderingen in door het stevig neerzetten van de functie wijkverpleegkundige 
binnen de organisatie. Dit is mogelijk doordat Charim over relatief veel hoog opgeleide verpleegkundigen 
(niveau 5) beschikt. 
De veranderingen in de zorg leiden er ook toe dat er bij Charim sprake is van zorgverzwaring (lichte zorg 
wordt afgebouwd) en er meer van medewerkers wordt gevraagd in het kader van zelfsturing. In de 
reorganisatie die in het eerste halfjaar 2015 wordt afgerond, wordt de beweging gemaakt die nodig is om 
de personeelssamenstelling aan te passen aan de ontwikkelingen in de zorg. Dit betekent dat er minder 
niveau 1-2 medewerkers nodig zijn en er meer wordt ingezet op niveau 3-4 medewerkers.  
Hiermee kan de kwaliteit van zorg op peil worden gehouden en waar nodig verder worden verbeterd. 
 
Een belangrijk element voor Charim in alle veranderingen is het goed inzetten van de 
vastgoedportefeuille. De veranderingen in de zorg hebben ook effect op de omvang van de benodigde 
intramurale plaatsen en vragen vaak om een andere inzet van gebouwen. In het strategisch 
vastgoedbeleid, dat op dit moment wordt geschreven, worden keuzes gemaakt die passen bij de 
veranderingen in de zorg, maar ook bij het beschikbare aanbod van ouderenhuisvesting in de 
verschillende regio’s. 
 
 
Geriatrische revalidatie 
In 2014 is de samenwerking opgezet met Norschoten uit Barneveld voor het gezamenlijk organiseren 
van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in Barneveld en Veenendaal. Dit betekent dat Charim en 
Norschoten samenwerken op het niveau van behandeling om zoveel mogelijk kennis te bundelen en ook 
gezamenlijk behandeltrajecten op te kunnen zetten. Doel is daarbij om in beide gemeenten 
gespecialiseerde zorg te blijven bieden. Daarnaast trekken beide organisaties samen op voor de inkoop 
van zorg bij de zorgverzekeraars. 

 

5.2 Algemeen beleid risicobeheersing 

Zorggroep Charim wil met een lange termijnvisie en met oog voor kansen en risico’s de organisatie 
sturen en ontwikkelen. Aan het identificeren van risico’s wordt specifiek aandacht gegeven in de 
jaarplannen, de begroting en de managementrapportages. Dit vindt plaats met behulp van de balanced 
score card. Het strategisch beleidsplan dient hierbij als belangrijk uitgangspunt. 
 
In 2014 en 2015 is daarbij extra aandacht voor de meerjaren-prognoses op het gebied van vastgoed, 
exploitatie en liquiditeit. Dit is nodig om de gevolgen van de veranderingen in de zorg op lange termijn 
goed te kunnen inschatten. Dit leidt ertoe dat begin 2015 nieuwe meerjaren-prognoses worden 
opgesteld voor liquiditeit, omzetontwikkeling en exploitatie. Zij worden afgestemd met de verwachte 
ontwikkelingen in zorg en vastgoed. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt van de risico’s voor 
de komende jaren en kunnen - waar nodig - maatregelen worden genomen. 
 
De inrichting van de AO/IC moet zodanig zijn dat fraude zoveel mogelijk wordt voorkomen. In dit kader 
wordt onder andere gebruik gemaakt van een digitaal procuratiesysteem. Dit is ook een onderdeel van 
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de risico-analyse op de processen die vanuit het nieuwe interne controleplan zullen worden gemaakt. In 
het verslagjaar is geen fraude geconstateerd. 
 

5.3 Risico’s in 2014 en verder 

De risico’s in 2014 hebben vooral betrekking op de onzekerheid over de ontwikkeling van de omzet in 
2014 en 2015. Gedurende het jaar zijn de ontwikkelingen in de zorg daarom nauwkeurig gevolgd. Ook 
zijn in het begrotingsproces 2015 duidelijke taakstellingen opgenomen met betrekking tot ontwikkeling 
van omzet en kosten. Daarbij is ook nagedacht over de maximale risico’s en de gevolgen van het 
mogelijk niet behalen van deze taakstellingen. 
 
Daarnaast is in 2014 met resultaat gestuurd op verzuim. Toch is er in het laatste kwartaal van 2014 
sprake van een forse toename van het verzuim, onder andere ontstaan als gevolg van de reorganisatie.  
Het risico bestaat dat veel extra inzet noodzakelijk is om het verzuim op te vangen, met bijbehorende 
gevolgen voor de exploitatie. Belangrijk is dat de organisatie ook in 2015 de aandacht houdt voor een 
goede verzuimbegeleiding en bijbehorende maatregelen. 
 
Voor 2015 (en verder) worden de volgende aandachtspunten en risico’s gesignaleerd: 

 Een belangrijk risico blijft de voortdurende onzekerheid over de omzetontwikkeling en toewijzing 
van budgetruimte voor 2015. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de exploitatie. Hierop 
wordt geanticipeerd door het nauwlettend volgen van externe ontwikkelingen en het contact 
houden met onder andere het Zorgkantoor.  

 De overgang naar de Wmo en de wijkverpleging leidt niet alleen tot minder zorg, maar ook tot 
lagere vergoeding van geleverde zorg. Om die redenen is Charim in samenwerking met andere 
zorginstellingen bezig met het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten om de zorg betaalbaar te 
houden. 

 De reorganisatie wordt in 2015 uitgevoerd. Belangrijk daarbij is dat de kosten van de 
reorganisatie zijn voorzien in 2013 en 2014. Dit betekent dat deze niet drukken op de exploitatie 
2015.  

 Kwaliteit van zorg: 
o In alle veranderingen moet worden voorkomen dat deze ten koste gaan van de kwaliteit 

van zorg. Charim heeft in 2015 de focus op de juiste inzet (in niveau) van personeel en op 
de beleving van kwaliteit door cliënten. Een goede uit- en instroom personeel is van groot 
belang. Hierop wordt gerapporteerd en gestuurd en waar nodig extra maatregelen 
genomen.  

o Extra aandacht is nodig voor het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de missie, de 
visie en de visie op zorg, wonen en welzijn. Dat vraagt veel van de verandercapaciteiten 
van onze leidinggevenden, van onze medewerkers en informele zorgverleners. 

 Het financieren van investeringen in vastgoed is een risico voor alle zorginstellingen. Door de 
onzekerheden over toekomstige omzet en financiën zijn banken minder geneigd zorgvastgoed te 
financieren. Om die reden wordt in het strategisch vastgoedbeleid rekening gehouden met een 
forse investering van eigen middelen. Ook onderzoekt Charim de mogelijkheden van alternatieve 
financieringen. Zo is Charim betrokken bij een kopgroep van brancheorganisatie Actiz voor de 
ontwikkeling van zorgobligaties. Doel van dit laatste is het ontsluiten van de kapitaalmarkt voor 
zorginstellingen, als alternatief op de financiering door banken.  
 

5.4 Uitdagingen voor de toekomst 

Uitdaging voor Charim blijft om in de regio’s Zeist en Veenendaal een aantrekkelijke christelijke 
zorgaanbieder in de ouderenzorg te blijven. Dit doen wij door in ons strategisch beleid ons te richten op 
een goede relatie met onze klanten en andere stakeholders. Daarbij ligt de focus op de wensen en 
dromen van deze cliënten. De nieuwe missie, visie en visie op zorg, wonen en welzijn vormen de basis 
voor de verdere ontwikkeling van het vastgoed. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn kleinschalige 
woongroepen binnen grotere locaties en wijkgerichtheid van onze locaties. Daarnaast verwachten we 
een verdere stijging van het aantal SWZ-cliënten waardoor de omzet in de wijkverpleging toeneemt. 
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5.5 Continuïteit van de organisatie 

Charim verwacht met de uitvoering van het nieuwe strategische beleid, de onderliggende jaarplannen en 
de ontwikkeling van haar vastgoed goed in te kunnen spelen op alle veranderingen in de ouderenzorg. 
Dit vormt de basis voor een organisatie die zich blijft ontwikkelen en vernieuwen, waarbij sprake is van 
een gezonde bedrijfsvoering. Deze voortdurende vernieuwing is een belangrijke voorwaarde voor een 
goede continuïteit van de organisatie.  
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Hoofdstuk 6 Toekomstperspectief 

 

In 2014 is samen met onze medewerkers, onze cliënten en betrokken kerken richting en ambitie in onze 

organisatie aangebracht. We zijn verheugd dat we een goede uitgedachte, scherpe strategische koers, 

aansluitend op onze eigen identiteit en transitie in de ouderenzorg, hebben kunnen creëren: 

Ouderenzorg in een modern jasje, passend bij ons DNA en bij de vragen en wensen in de samenleving. 

De voorbereidende stappen die hierin in 2014 zijn gezet, geven ons een gevoel van kracht en 

vertrouwen in de toekomst.  

 

Daar waar de voorgaande jaren meer in het teken stonden van herstel en voorbereiding, zien we het jaar 
2015 als het jaar van ‘werk in uitvoering’. Gaan doen wat we beloven. De belofte, zoals geschetst in ons 
strategisch beleidsplan, gaan waarmaken. 
Maar om tot uitvoering van onze belofte te komen, is het nemen van een tussenstap nodig. Het creëren 
van een nieuwe mindset bij een ieder van ons, met een intern verlangen om steeds opnieuw te kijken 
naar onze manieren van werken, houding, gedrag en vaardigheden. Met die nieuwe mindset en dat 
verlangen kunnen de veranderingen die nodig zijn om onze strategie tot een succes te maken, sneller en 
daadkrachtiger worden gerealiseerd. Het jaar 2015 zal dan ook het nodige vragen van onze 
verandercapaciteiten en onze flexibiliteit. Daarin trekken we samen op, als lerende en transparante 
organisatie. Met uiteraard als belangrijkste doel dat ons motto ‘Leven doen we samen’ ook daadwerkelijk 
zo door onze cliënten en samenwerkingsrelaties wordt ervaren.  
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Bijlage 1 
 

KENGETALLEN CHARIM 2014           

            

Prestaties Zorggroep Charim 2014 2013 2012 2011 2010 

            

Balanscijfers           

Eigen vermogen 14.173.097 11.808.865 11.642.726 14.717.952 13.577.980 

Balanstotaal 76.355.069 74.751.562 75.235.634 78.415.925 70.428.480 

            

Opbrengsten           

Gebudgetteerde zorgprestaties 62.034.954 61.640.456 63.488.926 59.802.999 58.986.045 

Niet gebudgetteerdeprestaties 4.415.405 6.205.460 4.708.712 5.846.282 5.720.914 

Totaal 66.450.359 67.845.916 68.197.638 65.649.281 64.706.959 

            

Resultaat           

collectief gefinancieerd 1.961.679 -161.017 -3.356.689 847.740 871.065 

Niet collectief gefinancieerd 402.552 327.156 281.463 292.232 237.465 

Totaal 2.364.231 166.139 -3.075.226 1.139.972 1.108.530 

            

Resultaatratio           

(resultaat/opbrengsten)           

AWBZ-gefinancieerd 3,16% -0,26% -5,29% 1,42% 1,48% 

Niet-AWBZ-gefinancieerd 9,12% 5,27% 5,98% 5,00% 4,15% 

            

Liquiditeit           

Liquide middelen 16.799.892 11.561.905 8.839.019 8.139.207 3.039.040 

(liquide middelen/balanstotaal) 22,00% 15,47% 11,75% 10,38% 4,32% 

Current/quickratio 1,30 1,07 0,72 0,49 0,35 

debt service coverage ratio* 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) 18,56% 15,80% 15,48% 18,77% 19,28% 

(eigen vermogen/totaal opbrengsten) 21,33% 17,41% 17,07% 22,42% 20,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 
 
Overzicht rvt leden over het jaar 2014 

 

 
Naam  Geb. jaar Kerk. 

Gez. 
Geslacht Functie rvt Benoemingstermijn Beroep Hoofdfunctie Nevenfunctie 

Dhr. M. van 
Ginkel RA 
 

1959 PKN Man Voorzitter Januari 2016, 1
e
 

termijn 
Accountant Partner PwC - 

Penningmeester 
Sweelickfonds 
Adam. 
- Bestuurslid 
HGJB 
 

Mevr. J.M. 
Overeem-
Prins 

1960 CGK Vrouw Vice 
voorzitter / 
secretaris/ vz 
AC Kwaliteit 
& veiligheid 
vd Zorg 

December 2017, 2
e
 

termijn 
Directeur 
Hospice  

Directeur 
Hospice De 
Regenboog, 
Nunspeet 

n.v.t. 

Dhr. J. den 
Heijer 

1965 PKN Man Lid rvt/ 
Lid AC 
Kwaliteit & 
veiligheid van 
de Zorg 

Januari 2016, 1
e
 

termijn 
Zelfstandig 
Ondernemer 

Zelfstandig 
ondernemer 

- Commissaris 
Ikazia 
ziekenhuis, 
Rotterdam 
- Vz Stg. Steun 
Ikazia 
ziekenhuis, 
Rotterdam 
- Lid rvt De 
Hoop ggz, 
Dordrecht 
- Scriba 
kerkenraad St.-
Janskerkgemee
nte wijk A 
(PKN), Gouda  
 

Dhr. ir. J.K. 
Hoepel 

1965 PKN man Lid rvt/ lid AC 
Financiën 

Januari 2016, 1
e
 

termijn 
Organisatie 
adviseur 

Partner Zorg 
Twynstra 
Gudde 

- Lid/vice 
voorzitter rvt 
RIBW Groep 
Overijssel 
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Dhr. P. 
Foekens 
MBA  

1966 GKV Man Lid rvt  December 2017, 2
e
 

termijn 
Manager 
vastgoed 

Manager 
Vastgoed 
Flora 
Holland, 
Naaldwijk 

N.v.t. 

Dhr. ir. H. de 
Boon 

1946 PKN Man Lid rvt / vz 
AC Financiën 

Januari 2016, 1
e
 

termijn 
Zelfstandig 
ondernemer 

Geen - Bestuurder vz 
rvc PGMM 
- Vz rvt 
Ziekenhuis 
Gelderse Vallei 
- vz rvc 
container 
centrale 
- Vz rvc Trobas 
- Vz bestuur 
VGB 
- Vz bestuur 
Union Fleurs 
- Lid bestuur 
productschap 
Tuinbouw 
- Lid bestuur 
HBAG 
- Lid bestuur 
Greenport 
Holland 
- Vz Stg. 
Metropolitane 
landbouw 
- Vz kerkenraad 
Prot. Gemeente 
de Achthoek 

 

 

 

 



 

Jaardocument 2014 

 

II Jaarrekening 

 

 

De jaarrekening wordt in een separaat document gepresenteerd. 
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Vaststelling en goedkeuring maatschappelijk verslag 
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-------------------------------------- 
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