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Dank aan alle betrokkenen voor de extra inzet, dwars door alle onzekerheden 
heen. Het was een jaar waarin we veel moed en doorzettingsvermogen 
hebben ervaren bij alle collega’s. De saamhorigheid om, ondanks de dreiging 
en besmetting van het coronavirus, er het beste van te maken voor onze 
bewoners en cliënten, was bijzonder! 

Ook de komende jaren blijven
we tegen elkaar zeggen: 
``Houd moed, heb lief!`` 

Na 2020 was het jaar 2021 opnieuw een bewogen jaar, dat helaas opnieuw 
grotendeels in het teken stond van COVID-19 (coronavirus). Ook onze 
organisatie ondervond de gevolgen van dit virus en alles wat dit met zich 
meebracht. In dit verslag is wederom een hoofdstuk opgenomen over de 
coronaperiode. 

01. Inleiding Het kwaliteitsplan en het kwaliteitsbudget 2021 werden goedgekeurd door het 
Zorgkantoor. 

In de volgende hoofstukken legt Stichting Bethanië verantwoording af over 
het door haar gevoerde beleid en de ontwikkelingen met betrekking tot de 
kwaliteit van zorg, begeleiding en diensten over 2021 op de locaties Bethanië 
in Ede en Wicherumloo in Wekerom.

Het kwaliteitsverslag is intern besproken met de verschillende adviesorganen 
en extern met ons lerend netwerk; we danken alle betrokkenen voor hun 
kritische blik maar niet minder voor hun betrokkenheid bij het reilen en zeilen 
van onze mooie organisatie. 

Op www.jaarverantwoordingzorg.nl* vindt u een uitgebreide financiële 
verantwoording over 2021; daar vindt u meer cijfers over cliënten, capaciteit, 
productie en personeel. 

Daarnaast is de jaarrekening en bijbehorende accountantsverklaring over 
2021 opgesteld.

In 2021 werkten we samen verder aan een waardevol leven voor de bewoners 
die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Hoe wij hiermee aan de slag zijn gegaan, 
leest u in ons Kwaliteitsverslag 2021. 

Willy de Groot-van Saane, Raad van Bestuur

*www.jaarverantwoordingzorg.nl
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02. Profiel van de organisatie

Bethanië is een professionele zorgorganisatie en biedt zorg en 
diensten aan kwetsbare ouderen. Dit gebeurt op de (hoofd)locatie 
Bethanië in Ede (postcode gebied 6711), de locatie Wicherumloo 
(postcode gebied 6733) in Wekerom, de dagbestedingen, hospice 
Ede, De Olijftak en in de wijken rondom de beide vestigingen.

Bethanië onderscheidt zich door haar specifieke christelijke identiteit, de persoonlijke en 
kleinschalige zorg en haar comfortabele en moderne huisvesting van de locaties in Ede 
en Wekerom, gelegen nabij de prachtige bos- en heidegebieden van de Veluwe. 

De medewerkers werken in kleine, overzichtelijke teams en worden ondersteund door 
een coördinator, die hen coacht om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen 
voor de organisatie van het werk en de onderlinge werkafspraken. Hiermee stimuleren 
we het ontwikkelen van eigenaarschap van de medewerker. Er zijn teams voor 
thuiszorg, dagbesteding, afdelingen voor bewoners met een somatische zorgvraag en 
psychogeriatrie in kleinschalig wonen, teams voor hospicezorg, horeca en huishouding. 
Daarnaast is een aantal afdelingen belast met het bieden van goede randvoorwaarden 
om het primaire proces te ondersteunen, te weten medewerkers staf/bedrijfsvoering, 
roosterplanning, cliëntadministratie, receptie en technische dienst.
De coördinatoren leggen verantwoording af aan het managementteam bestaande uit de 
Raad van Bestuur en de manager bedrijfsvoering&facility. 
De Raad van Toezicht ziet, conform de Governance Code Zorg, toe op de bestuurder en 
op het besturen van de organisatie. 

Medezeggenschap vindt volgens een vastgestelde jaarplanning plaats door formele 
en informele ontmoetingen met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verpleegkundige 
en Verzorgende-adviesraad, Vrijwilligersraad en Identiteitscommissie. De leden van 
de Raad van Toezicht zijn tevens de leden van het bestuur van Stichting De Oldenhof 
(SDO), een stichting die seniorenappartementen verhuurt aan particulieren, veelal 
senioren, nabij Bethanië. De Raad van Bestuur van de Stichting Bethanië is de 
directievoerder van SDO.

Onze integrale zorg- en dienstverlening, waaronder ook de pastorale zorg, is een 
samenspel van onze medewerkers, vrijwilligers en de mantelzorgers.

Cliëntenraad 
Ondernemingsraad
Vrijwilligersraad
V-VAR
Identiteitsraad

De zorg, begeleiding en ondersteuning die we in 2021 boden, vallen 
onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast 
leverde Bethanië diverse particuliere diensten aan ouderen. Een 
deel van cliënten in de thuiszorg met een Wlz indicatie heeft een 
Volledig Pakket Thuis (VPT).

Team Dagbesteding

Casemanagement Dementie

Medewerkers Horeca

Vrijwilligers

Teamleiders Horeca

Zormedewerkers

Medewerker ICT en 
Veiligheid

Coördinator opleidingen

Coördinator Wicherumloo

Team Finance

Team Welzijn

Wijkverpleging

Receptionistes

Team Huishouding

Coördinator Vrijwilligers

Managementassistente P&O

Coördinator Huishouding

Personeelsadviseur

Raad van BestuurRaad van Toezicht

Zorgmedewerkers

Thuiszorgmedewerkers

Verpleegkundigen

Huismeester

Coördinator Hospice

Management assistente 
Bedrijfsvoering & Facility

Coördinatoren Zorg en 
Welzijn

Coördinator Thuiszorg

Beleidsmedewerker

Manager Bedrijfsvoering & 
Facility

Planners

Kwaliteitsfunctionaris

Bestuurssecretaris

Fin. Controller

Zorg

Behandeldienst:
SO, PA, fysio- en ergotherapeuten
Geestlijk verzorger
Muziektherapeute

Cliëntadvies en 
-administratie

Organigram 2021
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Zorgaantallen 2021

Wlz zorg:

In 2021 hebben we aan 187 cliënten zorg geboden vanuit de Wet langdurige 
zorg (Wlz). Vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn er 129 cliënten in 
zorg geweest in 2021. Het overzicht hiernaast geeft de aantallen Wlz cliënten 
per financieringsvorm weer, het verloop van aantal cliënten en de gemiddelde 
bezetting voor de zorg vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg over het 
jaar 2021.

Daarnaast hebben 68 cliënten één of meerdere Wlz zorgfuncties verzilverd 
middels het MPT Hiervan is bij acht cliënten de financiering in een later 
stadium omgezet naar VPT of ZZP. 
Op onze logeerkamer heeft één Wlz cliënt gelogeerd in 2021.

Overige zorgfinancieringen:
In 2021 is aan 158 cliënten Wijkverpleging verleend vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervan kregen 123 cliënten zorg in de 
thuissituatie en 35 cliënten in het Hospice.
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kregen 122 cliënten 
zorg aangeboden in 2021. Hiervan kregen 78 cliënten Huishouding en 44 
cliënten Dagbesteding, dan wel een combinatie hiervan, aangeboden vanuit 

Aantal cliënten Kwaliteitskader per 31-12-2021 Wlz
 

Wlz 
product

In zorg in 
2021

In zorg
31-12-2020

Aantal 
kamers

Bezetting in 
2021

% bezetting

 VPT 40 32 30 30,2 100,0%

 ZZP 78 57 57 57,9 101,6%

 ZZP-Hospice 9 3 5 1,6 31,5%

 PGB 2 2 2 2,0 100,0%

   129 94 94 91,7 97,3%

- Capaciteit VPT deels in aanleunwoningen waardoor aantal kamers fluctueert

- kamers ZZP zijn geschikt voor partner opname

- bezetting Hospice 2021 totaal 4,4 bedden (87,4%), waarvan 1,6 bedden ZZP en 2,8 bedden Zvw

 
Aantal cliënten Kwaliteitskader per 31-12-2021 Wlz
 

Wlz 
product

Aantal
excl. BH

Aantal
incl. BH

In zorg
31-12-2020

%
excl. BH

%
incl. BH

 VPT 8 16 24 33,3% 66,7%

 ZZP 4 54 58 6,9% 93,1%

 PGB 2 0 2 100,0% 0,0%

   14 70 84 16,7% 83,3%

Bethanië.
Bij Bethanië zijnin 2021 gemiddeld 294 
medewerkers (in loondienst) ingezet (135,3 Fte). 
Ten behoeve van het kwaliteitskader zijn in 2021 
gemiddeld 206 zorgmedewerkers ingezet (83,2 Fte). 

Type zorgverlening
De zorglocatie Bethanië in Ede heeft een capaciteit 
van 57 ZZP plaatsen voor langdurige zorg. 
Hiervan zijn 21 ZZP plaatsen gesitueerd op drie 
afdelingen PG kleinschalige woningen en 36 ZZP 
plaatsen (SOM/PG) op afdeling De Bosrand. 
Daarnaast wordt momenteel aan acht cliënten 
langdurige zorg verleend op basis van een VPT 
in de naastgelegen seniorenappartementen van 
Stichting De Oldenhof. 
Op de afdeling Kleinschalig Wonen in Bethanië 
wonen 21 mensen met een Wlz-indicatie met een 
psychogeriatrisch problematiek in drie groepen 
met zeven bewoners. Deze bewoners hebben een 
zorgprofiel voor “Beschermd wonen met intensieve 
dementiezorg” (VV05) of “beschermd wonen met 
zeer intensieve zorg” (VV07).

De zorglocatie Wicherumloo in Wekerom heeft een 
capaciteit van 22 plaatsen, te weten 14 op twee 
afdelingen kleinschalig wonen Willinkhuizen en 
acht plaatsen op afdeling Vijfsprong. Daarnaast 
kan ook op de 14 woningen van Roekel zorg 
worden geboden. De zorg op deze locatie wordt 
geboden op basis van een Wlz (VPT), Wlz (Pgb), 
Wmo en Zvw financiering. 

Op de afdelingen De Bosrand en Vijfsprong 
wonen mensen met een zorgprofiel “Beschermd 
wonen met intensieve dementiezorg” (VV05), 
“Beschermd wonen met intensieve verzorging 
en verpleging (VV06) en/of “Beschermd wonen 
met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 
aandoeningen, met de nadruk op verzorging/
verpleging” (VV08). 

Bethanië beschikt over een eigen behandeldienst, 
waarin een specialist ouderengeneeskunde 
(SO), een psycholoog, een Physician Assistant 
en paramedici (zoals fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, voedingsdeskundige en 
logopedist) participeren. Daarnaast heeft de 
organisatie een muziektherapeut en geestelijk 
verzorger in dienst. Vijf hiertoe opgeleide 
verpleegkundigen, hebben het aandachtsgebied 
wondzorg. 

Naast de langdurige zorg vanuit de Wlz biedt 
Bethanië ook Wijkverpleging aan gefinancierd 
vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft 
thuiszorg (in postcode gebied 6711 en 6733) 
en terminale zorg in Hospice Ede De Olijftak 
(vijf plaatsen). Daarnaast wordt, vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding 
(op de locaties De Palmboom / Platteelhof in Ede 
en Wicherumloo in Wekerom), huishoudelijke hulp 
en individuele begeleiding (in de wijk) aangeboden. 
In een van de huurappartementen in gebouw 
Platteelhof is een huiskamer ingericht voor de 

cliënten die gebruik maken van het Volledig Pakket 
Thuis. Deze huiskamer voorziet in de behoefte 
dagstructuur en een zinvolle dagbesteding. Ook 
andere bewoners kunnen gezamenlijk koffie 
drinken en activiteiten ondernemen. Eén dag 
per week is deze huiskamer beschikbaar voor 
cliënten die gebruik maken van dagbesteding de 
Palmboom. 
Bethanië beschikt over een restaurant, winkel, 
kapsalon, therapeutisch (zwem)bad en een kapel.

Dankzij de steun van de Stichting Vrienden van 
Bethanië en het Hospice en de Stichting Vrienden 
van Wicherumloo konden diverse extra’s worden 
aangeschaft, die het welbevinden van ouderen in 
en rond Bethanië verbeteren.
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3. Coronaperiode

De coronacrisis en de door RIVM en overheid ingevoerde maatregelen 
hebben zowel het leven van cliënten en hun familie als het werk 
van medewerkers en vrijwilligers in de verschillende locaties en 
bedrijfsonderdelen van Stichting Bethanië zodanig beïnvloed, dat een deel 
van de gestelde tussendoelen uit het Kwaliteitsplan 2021 niet gerealiseerd 
kon worden.  
Na elke aanpassing van maatregelen door de overheid en de 
persconferenties, kwam het crisisteam van Bethanië in actie. Bethanië 
beschikt al een aantal jaren over een crisisteam (CMT) dat jaarlijks getraind 
wordt door een extern bureau. Het crisisteam bestaat uit de bestuurder, 
de manager bedrijfsvoering&facility, de assistent manager facilitair en 
bestuurssecretaris. Daarnaast werd structureel overleg gevoerd met het 
middenkader.

Communicatie
Goede en heldere communicatie zowel intern als extern vormde de basis om 
ook in 2021 de coronaperiode in goede banen te leiden. 
Binnen Bethanië is een speciaal mailaccount viruspreventie@bethanie.nl 
aangemaakt. Via dit mailaccount konden medewerkers, vrijwilligers, cliënten/
contactpersonen direct vragen stellen aan het crisisteam.
De stand van zaken rondom de maatregelen betreffende COVID-19 werd 
continu over en weer gedeeld met de Cliëntenraad. De reguliere updates naar 
de bewoners en/of contactpersonen werden zeer gewaardeerd. 

Ook onze Ondernemingsraad werd regelmatig op de hoogte gebracht van 
de wijziging met betrekking tot de regels COVID-19 voor Bethanië intra- en 
extramuraal.
Indien van toepassing werd instemming voor nieuwe maatregelen gevraagd 
aan zowel de CR, de OR, de VVAR en de Vrijwilligersraad.

Aan nieuwe deelnemers van de dagbesteding werd tijdelijk een 
informatiebrief/folder met foto’s van de dagbesteding verstrekt, omdat 
sfeerproeven op de locatie niet mogelijk was. 
Op kleinschalig wonen werd het digitale platform Familienet minimaal twee 
keer per week gebruikt om familie op afstand een kijkje te geven in de 
belevenissen van bewoners. 

Gevolgen
In Wicherumloo was in januari sprake van een nasleep van COVID-19. De 
gezondheid van bewoners bleek na het doormaken van corona verslechterd, 
waardoor de zorg aan deze bewoners toenam en intensiveerde.

Door afwezigheid van een deel van de vrijwilligers werden sommige taken 
door de welzijnswerker overgenomen. Dit bevorderde het onderlinge 
contact tussen enerzijds bewoners en welzijnswerkers, en anderzijds tussen 
welzijnswerkers en zorgprofessionals.
Vanwege de pandemie was het Team Welzijn genoodzaakt een groot deel van 
het vaste activiteitenprogramma los te laten. Hierdoor ontstond ruimte om de 
eerder aangeboden activiteiten eens goed onder de loep te nemen en deze te 
stoppen of te wijzigen: zo sloten de activiteiten die overbleven beter aan bij de 
behoeften van de bewoners. Omdat de activiteiten ook corona-proof moesten 
zijn, is een aantal nieuwe activiteiten bedacht. Sommige van die activiteiten 
werden ‘blijvertjes’, zoals tentoonstellingen en buitenoptredens.

Gelukkig konden de coronamaatregelen in de loop van het voorjaar 
versoepeld worden; het restaurant en de winkel gingen weer open voor 
extramurale cliënten.

Helaas werden we genoodzaakt het crisisteam in het 4e kwartaal op te 

schalen. Door toename van coronabesmettingen en –verdenkingen onder 
zowel bewoners als medewerkers is veel overleg noodzakelijk geweest, zowel 
binnen het crisisteam als met inbreng van de coördinatoren. 
Met name in de maanden oktober en november heeft dit veel druk gelegd op 
de planning en geleid tot extra inzet van de collega’s.
Eind van dit verslagjaar werd helaas het restaurant opnieuw gesloten voor 
extramurale cliënten, vanwege landelijk aangescherpte maatregelen. De 
maaltijden werden thuis opgewarmd door medewerkers van de thuiszorg.

Mede door de strengere coronamaatregelen kon de groepsgrootte op de 
beide locaties dagbesteding niet groeien van 10 naar 12 cliënten per dag. 
Dit betekent nog steeds een derving van het aantal plekken dat beschikbaar 
is. Daarnaast waren er nauwelijks mutaties en weinig nieuwe aanmeldingen 
voor beide locaties. Al zou de maximale groepsgrootte mogen stijgen, dan 
waren er onvoldoende cliënten op de wachtlijst om dit te realiseren. PR voor 
extramurale dagbesteding is voor 2022 noodzakelijk. 

Bij cliënten in de thuiszorg die signalen van eenzaamheid gaven, hebben we 

met hen gekeken naar passende oplossing bijvoorbeeld het bezoeken van 
de huiskamer in de Platteelhof of individuele begeleiding. De cliënten misten 
het gezamenlijk eten in het restaurant. Inmiddels bestaat de mogelijkheid de 
warme maaltijd te nuttigen in de huiskamer Platteelhof. 

Helaas ondervindt een aantal medewerkers ernstige en blijvende klachten 
waardoor zij lange tijd niet hun werk kunnen uitvoeren. Dit had ook 
consequenties voor het vullen van de roosters. Mede door extra inzet 
van collega’s en zzp’ers konden de roosters gevuld worden waardoor de 
zorgverlening gewaarborgd bleef.

Vanuit de Rijksoverheid kwam opnieuw geld vrij voor coronabanen. Begin 
september zijn nieuwe collega’s gestart met een coronabaan. Tot het einde 
van het jaar bleven deze medewerkers boven de formatie werken. Dit zorgde 
ervoor dat de zorgprofessionals hun handen meer vrij hadden voor andere 
taken en er meer aandacht naar de bewoners kon gaan.

Vanwege COVID-19 kon in Bethanië geen invulling gegeven worden aan de 
Week van zorg en Welzijn die jaarlijks door WZW wordt georganiseerd.  

Echte persoonlijke respectvolle 

zorg voor de bewoners
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4.  Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning

(Zorg)visie 

Bij Bethanië geloven we dat ieder mens een 
kostbaar geschenk is uit Gods hand. Ouder 
worden betekent steeds meer kwetsbaar 
worden. Ons doel is om met onze professionele 
inzet bij te dragen aan het waardevolle leven 
van onze bewoners en dat zij zich zo vertrouwd 
mogelijk voelen, ook wanneer ze niet meer thuis 
kunnen wonen of hun leven door toenemende 
beperkingen niet meer kunnen voortzetten zoals 
voorheen. 
In deze tijd van complexe veranderingen is het 
van belang dat wij ons als organisatie blijven 
onderscheiden en tegemoetkomen aan de vraag 
naar zorg en begeleiding vanuit een christelijke 
identiteit en kleinschalige wooninitiatieven. 

Bethanië staat door haar kleinschaligheid dicht 
bij de bewoner en is daardoor in staat heel goed 
naar de bewoner te luisteren. Bewoners voelen 
zich gehoord en gekend, mogen zijn wie zij zijn en 
willen graag door ons worden ondersteund en/of bij 
ons wonen. Daarom gaan én blijven wij in gesprek 
met onze bewoners, over wat voor hen een goed 
leven is. Waar voelen zij zich prettig en veilig bij? 
Dit gesprek voeren we vaak ook samen met hun 

naasten. Echter, wat zij zelf aangeven of laten zien 
dat ze prettig vinden, is bepalend voor ons.
Wij bieden onze bewoners een veilige omgeving 
als ze bij ons wonen, wat inhoudt dat zij zich veilig 
kunnen bewegen en bij ons kunnen verblijven. Ook 
voor onze medewerkers creëren wij een veilige 
werkomgeving.

Om dit te realiseren zijn we alert en creatief en 
zoeken we - wanneer wij risico’s zien - voortdurend 
naar manieren om veiligheid te creëren. Zonder 
daarmee afbreuk te doen aan het goede leven 
zoals onze bewoners dat ervaren, of aan de goede 
werkomgeving voor onszelf. 

Wij bieden een breed palet met keuzes voor 
bewoners die zij met eigen ‘kleur’ kunnen invullen 
op zowel het gebied van (palliatieve) zorg en 
begeleiding als op dat van facilitair en welzijn. 
Dit betekent dat wij samen met de bewoner 
en het eigen netwerk afstemmen welke zorg 
en begeleiding nodig is om op hun wensen en 
behoeften te kunnen aansluiten en welke wensen 
zij op facilitair gebied hebben, bijvoorbeeld ten 
aanzien van maaltijden en schoonmaak van het 
appartement. Hierin wordt de ondersteuning vanuit 
het eigen netwerk ook meegenomen. 

Onze zorgvisie maakt integraal onderdeel uit van 
de zorgovereenkomst. Hierin is opgenomen dat 
met de ondertekening van de zorgovereenkomst 
de bewoner verklaart de grondslag en de zorgvisie 

van de Stichting te onderschrijven dan wel 
daarvoor respect te hebben. Vanuit de Bijbelse 
opdracht tot naastenliefde wordt zorg verleend 
aan alle zorgvragers, ongeacht ras, geslacht, 
geloofsovertuiging of geaardheid.

Met betrekking tot het aannamebeleid van nieuwe 
medewerkers wordt in het sollicitatieformulier 
gevraagd naar de motivatie om voor een christe-
lijke organisatie te werken. Onze zorgvisie maakt 
integraal onderdeel uit van de arbeids over een-
komst. Hierin is opgenomen dat met de 
ondertekening van de arbeidsovereenkomst, de 
werknemer verklaart de grondslag en de zorgvisie 
van Bethanië te onderschrijven. 

Uitdragen van onze visie/missie middels PR
Vanuit Wicherumloo kwam de wens om het 
zorgcentrum inclusief de dagbesteding te 
promoten. PR is een noodzakelijk onderdeel om 
dagbesteding Wicherumloo in beeld te brengen 
en nieuwe cliënten binnen te halen. Voor 2022 zijn 
concrete plannen gemaakt. 
Afdeling P&O organiseerde per kwartaal 
een (digitale) introductiebijeenkomst voor 
nieuwe collega’s waarbij o.a. gesproken werd 
over de missie en visie van Bethanië. De 
kwaliteitsfunctionaris heeft de visie op kwaliteit 
toegelicht. Ook de Ondernemingsraad stelde zich 
voor aan de nieuwe medewerkers.

Via social media heeft Bethanië aan PR gewerkt; 

Team Welzijn heeft met regelmaat een bericht op 
facebook geplaatst. De coördinator vrijwilligers 
maakte actief gebruik van de social media kanalen 
van Bethanië, postte met regelmaat artikelen en 
uitingen en droeg hierin de missie en visie van 
Bethanië uit. 

Het huisstijl handboek is ontwikkeld en door 
het MT goedgekeurd. Een standaard format is 
ontwikkeld voor de instagramposts, die tweemaal 
per week worden geplaatst.

Uitvoering persoonsgerichte zorg en 
 Integrale zorgverlening
Heel concreet start de persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning al voordat een bewoner in 
Bethanië komt wonen. De medewerkers van de 
cliëntadministratie en/of onze casemanagers 
monitoren de thuissituatie van deze mensen. 
Waar nodig wordt voor deze mensen als 
overbrugging tijdelijke ondersteuning en/of zorg 
thuis ingezet, bijvoorbeeld door deelname aan een 
van de dagbestedingen van Bethanië. 

Aan de bewoner en/of familie wordt gevraagd 
een levensboek te maken om meer van de 
levensgeschiedenis te weten. Het helpt ons in te 
spelen op de wensen en behoeften van de nieuwe 
bewoner. Daarnaast is een levensgeschiedenis 
aangevuld met foto’s, ook een mooi handvat om 
een gesprek aan te gaan.

Team Welzijn heeft een plan opgesteld, waarin 
het proces beschreven is van de totstandkoming 
van het levensboek. Ontwikkeling van het 
levensboek van bewoners op kleinschalig wonen is 
opgepakt door een medewerker van KSW en een 
medewerker van Welzijn. 

 
Op dit moment wordt op de Bosrand gemist 
dat er een levensboek is of compleet is. Dit is 
in de teamoverleggen weer onder de aandacht 
gebracht. Er is een vragenlijst ‘levensloop’, die 
gegeven kan worden aan bewoner en/of familie 
zodat zij deze kunnen invullen. 
Voor de ontwikkeling van goede palliatieve zorg 
in de wijk wordt gekeken naar een actievere 
samenwerking tussen de Teams Thuiszorg en 
Hospice: het leren van elkaar en het delen van 
kennis om deze te gebruiken in de praktijk. 
Deze ontwikkeling heeft in 2021 beperkt 
plaatsgevonden en wordt opgevolgd in 2022. 
Thuiszorg Bethanië biedt al palliatieve thuiszorg 
aan cliënten van de huurappartementen SDO, 
waar hospiceverpleegkundigen de nachtzorg 
uitvoeren. 
Vanuit de thuiszorg is een goede samenwerking met 
Team Horeca om invulling te geven aan de specifieke 
behoeftes voor eten en drinken van een cliënt. 
Enkele cliënten hadden te kampen met wonden, 
maar door middel van goede wondzorg en 
aangepaste voeding, werd een verbetering 
zichtbaar.

Medewerkers huishouding hebben een 
signalerende functie betreffende zichtbare 
gedragsveranderingen bij cliënten en onderhouden 
korte lijntjes met de thuiszorg.

In september is een onderzoek uitgevoerd naar 
uitbreiding van thuiszorg in de wijk met postcode 
6733 in Wekerom. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat er weinig vraag is naar thuiszorg buiten 
Wicherumloo. In november is overleg geweest 
met coördinator zorg Wicherumloo, de bestuurder 
en de coördinator thuiszorg Ede waarbij besloten 
is de thuiszorg buiten Wicherumloo af te stoten. 
Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheden 
om de thuiszorg cliënten weer onder afdeling 
Vijfsprong op te nemen en de cliënten in de wijk op 
een goede manier over te dragen aan een andere 
zorgaanbieder. Dit alles is in samenspraak gegaan 
met de cliënten en hun vertegenwoordigers, maar 
ook in samenwerking vanuit beide teams.

Elektronisch zorgdossier
Per 1 januari 2022 wordt gestart met het nieuwe 
ECD Pluriform Zorg. In 2021 heeft een intensieve 
selectieprocedure plaatsgevonden, veelal door 
uitvoerende medewerkers. Een uitgebreid pakket 
van wensen en eisen is opgesteld, op grond 
waarvan we gekozen hebben voor Pluriform 
Zorg. Pluriform blinkt uit in het bieden van een 
overzichtelijk en compact ECD met behoud van de 
diepte die de praktijk vraagt. Pluriform helpt ons 
om met korte lijnen eenvoudig multidisciplinair te 
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kunnen samenwerken, met het oog op een waardevol leven van de bewoner 
en de cliënt. Het pakket is toekomstbestendig en het is flexibel in te richten 
naar onze eigen processen. 
De eigen cliëntadministratie van Bethanië wordt voor het grootste deel 
uitbesteed aan CareRatio, de leverancier van Pluriform. Hiermee hopen we te 
bereiken dat onze huidige medewerkers cliëntadministratie zich meer kunnen 
richten op zorgbemiddeling. 

Een pilot voor de implementatie is in het laatste kwartaal 2021 gestart op De 
Bosrand. Om het nieuwe ECD zich eigen te maken en dit volledig te kunnen 
toepassen binnen de zorg, volgden alle betrokken (zorg)medewerkers de 
basistraining. Cliëntplanners, EVV-ers en wijkverpleegkundigen volgden 
daarnaast een aanvullende training specifiek voor hun takenpakket. 
Medewerkers helpen elkaar hierbij te leren en te ontwikkelen. 

Medewerkers huishouding extramuraal krijgen ook de mogelijkheid om te 
rapporteren in het nieuwe ECD, waardoor verbinding en samenwerking 
met de verschillende disciplines geoptimaliseerd wordt en wensen/
behoeften van de bewoners beter afgestemd kunnen worden.

Zorgplan
Voor elke nieuwe bewoner wordt binnen 24 uur na verhuizing een werkplan 
opgesteld, waarin afspraken zijn opgenomen over benodigde medische 
handelingen, medicatie, gewoonten en gebruiken in het dagelijks leven etc. 
Het uiteindelijke zorgplan is binnen zes weken gereed en wordt door de 
nieuwe bewoner of contactpersoon ondertekend. Afspraken met bewoners 
worden geschreven vanuit cliëntperspectief in de ik-vorm. Hierdoor zijn we 
nog beter in staat om het leven en wensen vanuit de bewoners te bekijken.
Het zorgplan wordt opgesteld door een daartoe gediplomeerde verzorgende 
IG (niveau 3) of verpleegkundige (minimaal niveau 4). Deze zorgprofessionals 
zijn tevens in het bezit van de opleiding EVV-erschap. Het zorgplan wordt zo 
nodig tussentijds bijgesteld en twee keer per jaar besproken en geëvalueerd 

in het multidisciplinaire overleg (MDO). Het MDO wordt bijgewoond door de 
bewoner en/of eerste contactpersoon, de specialist ouderengeneeskunde 
of de physician assistent, de EVV-er en eventueel andere betrokken 
behandelaars. Het doel van het opstellen van het zorgplan is dat dit plan goed 
aansluit bij de individuele bewoner en de bewoner zich door alle zorgverleners 
gekend voelt.

Behandeldienst
Medio 2020 is Bethanië gestart met een eigen behandeldienst die op de 
beide locaties werkzaam is. Terugkijkend op 2021 kan geconcludeerd worden 
dat de inzet van de eigen behandeldienst zeer positief wordt ervaren. Met 
name de nabijheid (en daarmee de snelheid van handelen) voor bewoners 
en zorgprofessionals wordt zeer gewaardeerd. Dit horen we ook terug van 
familieleden, zij zijn goed te spreken over de gang van zaken.
Voor de paramedici ergotherapeuten, fysiotherapeuten, een diëtiste, een 
logopediste en psychologen werken we samen met lokale praktijken. Deze 
praktijken leveren onder regie van de SO, de paramedische diensten binnen 
Bethanië. De behandeldienst mist, in verband met vertrek, een psycholoog, 
de werving voor deze vacature wordt 2022 voortgezet.  
Het afgelopen jaar laat een aantal positieve ontwikkelingen zien. De 
samenwerking tussen de zorgafdelingen en de behandeldienst verloopt goed 
en is verder geoptimaliseerd; er is meer duidelijkheid wanneer er artsenvisite 
is en met wie, er vindt meer overleg plaats tussen de SO en EVV-ers. Ook de 
onderlinge communicatie is verbeterd op het gebied van verwachtingen en 
manier van werken, maar blijft een punt van aandacht. Tijdens artsenvisite 
geeft de SO veel uitleg: dit wordt gewaardeerd door de teams.

Om de kennis te vergroten dan wel op te frissen betreffende triageren, is door 
een arts van MedTzorg een scholing gegeven aan alle verpleegkundigen binnen 
Bethanië. 

De uitvoering van het MDO is een punt van aandacht; het MDO is een 

Warmte, aandacht en liefde 

voor de clienten

belangrijk onderdeel van het zorgproces en kan verbeterd worden. Dit maken 
we mogelijk door het opzetten van een werkgroep, die het MDO aanpast aan 
de behoefte van de zorgprofessionals en bewoners met hun mantelzorgers. 
Daarnaast kunnen de verschillende disciplines van de behandeldienst 
structureel deelnemen aan het MDO. De intramurale zorgafdelingen en 
de behandelaars hebben hiervoor een verbetervoorstel opgesteld. Een 
instemmingsaanvraag voor de nieuwe werkwijze MDO en zorgleefplannen 
is met  de Cliëntenraad besproken. Naar verwachting vindt de praktische 
invoering in 2022 plaats.
Zorgprofessionals in Wicherumloo hebben een format ontwikkeld om te 
gebruiken voor en tijdens de artsenvisite. Dit is een duidelijke richtlijn waar de 
voorbereiding aan moet voldoen en geeft de arts goed zicht op de situatie van 
de cliënt. Ook in Ede wordt gebruik gemaakt van dit format. 

Voor cliënten op het hospice zijn het afgelopen jaar regelmatig de 
ergotherapeut en fysiotherapeut ingezet. 
Team Horeca onderhoudt goede contact met de diëtiste. 
Met betrekking tot de behandeldienst werkt Team Thuiszorg alleen nog 
samen met de wondverpleegkundige.

Team Welzijn heeft advies ingewonnen bij de fysiotherapeut en de 
medewerker van Sportservice over beweegactiviteiten op de huiskamers 
van het kleinschalig wonen. Dit heeft geresulteerd in het aanbieden van een 
wekelijks passende beweegactiviteit. Eind 2021 stond een overleg gepland 
met de fysiotherapeut om samen te werken in het bewegingsaanbod 
waaronder zwemmen. Concrete uitvoering volgt in 2022 als de 
coronamaatregelen hopelijk opgeheven zijn.
Medewerker welzijn en de muziektherapeut zijn begonnen met het 
samenstellen van een nieuwe muziekbundel, met input van welzijnscollega’s, 
de geestelijk verzorger en vrijwilligers van de zaterdagavondzang.
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5. Wonen en welzijn

Wonen

Bethanië onderscheidt zich door haar specifieke christelijke identiteit, 
de persoonlijke en kleinschalige zorg en haar comfortabele en moderne 
huisvesting vlakbij het centrum in een prachtige groene wijk. De aanleg van 
de tuin bij de dagbesteding Ede vordert; cliënten genieten zichtbaar als zij 
buiten zitten. 

In Wekerom levert Bethanië zorg en dienstverlening binnen het woonzorghuis 
Wicherumloo. Dit is een prachtige woonvoorziening met gemotiveerd 
zorgpersoneel en betrokken vrijwilligers, die letterlijk in het hart van het 
dorp Wekerom met haar inwoners zorgt voor dynamiek, zingeving en een 
volwaardig leven. 

Bethanië heeft al langere tijd uitbreidingsplannen om in te toekomst te kunnen 
blijven voldoen aan de wensen van cliënten en om de zorg te kunnen blijven 
leveren die nodig is. Om de uitbreidingsplannen van Bethanië succesvol te 
maken, heeft Bethanië onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de 
gewenste activiteiten en plannen uit te kunnen voeren. Dit heeft geresulteerd 
in 2021 tot een intentieverklaring met de eigenaar van een naastgelegen 
terrein om de grond te kunnen kopen en in 2022 de ontwikkeling verder vorm 
te geven.

Naast onze moderne huisvesting is ook aandacht voor de omgeving en 
de hieraan verbonden wettelijke regels. Eind 2020 is er een milieucontrole 
uitgevoerd aan de Platteelhof 3 te Ede in opdracht van de Omgevingsdienst 
De Vallei (ODDV). De ODDV ziet toe op de wet- en regelgeving op het gebied 
van milieu. Deze controle vond plaats specifiek op het onderdeel energie. Er 
zijn tijdens deze controle geen overtredingen geconstateerd.

Welzijn
Het jaar 2021 bood meer mogelijkheden om voor activiteiten weer samen te 
komen, dan in het voorgaande jaar. Echter, COVID-19 bleef een grote invloed 
hebben op de activiteiten. 
Het vaste activiteitenprogramma kwam in 2021 al grotendeels te vervallen. 
Van deze mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt om alle activiteiten 
te evalueren. We hebben in 2021 een nieuw programma gemaakt, met 
vertrouwde en nieuwe elementen. Hier volgen enkele voorbeelden:
    De spelmiddag hebben we samen met onze collega’s van de Herberg 

(huiskamer op De Bosrand) georganiseerd. Hierdoor konden we 
verschillende spellen aanbieden, in plaats van alleen sjoelen. Bewoners 
reageren positief op de keuzemogelijkheid die ze nu hebben. 

    Het Open Atelier bleek een groot succes als vervanging van het 
handwerken. Een vaste groep van vrijwilligers raakte actief betrokken bij de 
voorbereiding van de creatieve activiteiten.  

    Het handwerken voor bewoners van het kleinschalig wonen werd ook 
anders ingevuld: vrijwilligers organiseerden een gezellig koffiemoment en 
de spelletjes die ze samen met de bewoners uitvoeren, sluiten goed aan bij 
het niveau van de bewoners.  

    We zijn gestart met huiskameractiviteiten op de huiskamers van het 
kleinschalig wonen en de Oase. Hierdoor leerden we de bewoners en de 
zorgprofessionals van deze afdelingen beter kennen, waardoor de lijntje 
korter werden en betere afstemming mogelijk werd. 

Onze activiteiten waren in 2021 gericht op verschillende aspecten:
1. Contact met kinderen, wat zorgt voor afleiding en wederkerigheid.
2. Knuffelen met dieren, wat een rustgevend en kalmerend effect heeft.
3. Muziek, wat een gunstige invloed heeft op de stemming, helpt in het maken 
van contact en herinneringen ophaalt.
4. Bewegen, dit maakt fysiek fitter en mentaal gezonder.
5.  Reminiscentie, waardoor bewoners ervaren wat ze nog wel weten of 

kunnen.
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6.  Zintuigelijke activiteiten, die zorgen voor beter contact met de wereld om 
hen heen.

7.  Het creëren van een wijkfunctie; voorkomen van sociaal isolement en als 
huis (Bethanië) deel uit te maken van de samenleving.

8.  Deelnemen aan de samenleving; door het organiseren van uitjes willen we 
bewoners meer betrekken bij het leven buiten Bethanië.

 
In 2021 hebben we hieraan op de volgende manieren vormgegeven:
1.  We hebben verschillende kaartjes en attenties van kinderen gekregen, 

kinderen hebben raamtekeningen gemaakt in het restaurant, er zijn peuters 
langs geweest en een medewerkster deed op verschillende huiskamers 
haar baby in bad. Tijdens de Heideweek mochten we wel tien kleine 
heideprinsesjes ontvangen. 

2.  In de zomer hebben wij een paar dieren van kinderboerderij de Oude 
Hofstede opgehaald en zijn hiermee langs de afdelingen gegaan. In de 
zomer is Roels Beestenboel langs geweest met veel verschillende dieren, 
die geaaid en geknuffeld konden worden. 

3.  Veel muzikanten bezochten Bethanië, zoals: ‘de Juf, de Bakker en de 
Dominee’ en onze ‘huismuzikant’ Jan Broekhuis. 

4.  Meer Bewegen Voor Ouderen werd weer opgepakt. We hebben een 
wandelgroep opgestart die goed ‘loopt’. Daarnaast zijn vrijwilligers aan 
afdelingen gekoppeld, die met bewoners wandelen. Op de huiskamers zijn 
regelmatig bewegingsactiviteiten aangeboden. 

5.  Reminiscentie kwam in allerlei activiteiten terug: tijdens themamiddagen, 
huiskameractiviteiten en tentoonstellingen.

6.  We hebben verschillende handmassages (voelen) gegeven. Andere 
zintuigelijke activiteiten (horen en zien) waren: muziekactiviteiten, 
filmmiddagen en tentoonstellingen. In overleg met collega’s van het 
kleinschalig wonen werd een voorstel gemaakt voor de aanschaf van 
materialen voor zintuigactivering (snoezelen).  

7.  Door bij optredens kerkdienstgemist.nl aan te zetten, kon de buurt 
meekijken met diverse optredens binnen Bethanië. Bij buitenactiviteiten 

kon de buurt ook aansluiten, zoals muziek optredens, Roels Beestenboel 
en de Oldtimer optocht. Ook hebben we regelmatig berichten geplaatst 
op social media, om de buitenwereld te laten zien wat er in Bethanië wordt 
georganiseerd. 

8.  Dit jaar hebben we hier vorm aan gegeven door een bloesemtocht te 
organiseren, naar het dorp te wandelen en af en toe een bewoner mee te 
nemen tijdens een ‘klein’ uitstapje. 

Individuele begeleiding
De welzijnsmedewerker individuele begeleiding bezoekt alle nieuwe bewoners 
en doet daarvan verslag in het ECD. Zij beschrijft de levensloop van de 
bewoner en de welzijnswensen en -mogelijkheden. Zij koppelt dit terug naar 
haar collega’s van Team Welzijn. 
Deze intake wordt gedaan in principe gedaan met de bewoner zelf of zonodig 
met de mantelzorger. De welzijnswerker geeft informatie over activiteiten aan 
de bewoner en bemiddelt zo nodig bij het inzetten van een vrijwilliger. 
Daarnaast brengt de welzijnswerker het levensboek ter sprake. Dit nieuwe 
levensboek, dat in een gezamenlijke product is van de welzijnswerker en een 
zorgprofessional, is het afgelopen jaar in gebruik genomen. 
Verder bezoekt de welzijnswerker bewoners voor een gesprek of individuele 
activiteit. Dit op verzoek van de zorg, de bewoner en/of zijn familie of op grond 
van signalen die de welzijnswerker later ontvangt van de zorgprofessionals. 
Ook onderhoudt de welzijnswerker, indien van toepassing, contacten met 
familieleden. 
De welzijnswerker werkt samen met de geestelijk verzorger. Zij verwijzen 
indien nodig naar elkaar en houden gezamenlijk vieringen op de huiskamers. 
Aan het eind van het jaar hebben de welzijnswerker en de muziektherapeute 
de cursus over de methodiek ‘Sprekende handen’ gevolgd. Hierin kunnen 
zij op de huiskamers een programma aanbieden waarin de beleving van de 
levensverhalen van de bewoners centraal staat. Zowel de welzijnswerker als 
de muziektherapeute willen bewoners in contact brengen met hun emoties 
en hen ondersteunen om deze uit te drukken en een plek te geven. Muziek 

en spiritualiteit zijn daarbij helpend en van grote 
waarde. 
Dit programma zal in 2022 uitgevoerd worden op 
de diverse huiskamers. 

Team Welzijn heeft in het najaar een onderzoek 
uitgevoerd onder alle bewoners / contactpersonen 
over de aandacht voor welzijn en de aangeboden 
activiteiten. Het resultaat is dat het overgrote 
deel van de bewoners/contactpersonen 
tevreden is over de aandacht voor welzijn en de 
activiteiten binnen Bethanië. Ook deelnemers 
aan de dagbesteding en cliënten van het hospice 
en de thuiszorg, geven aan dat ze graag bij 
activiteiten willen aansluiten. Veelgenoemde 
opmerkingen: variërend en leuk aanbod, sluit 
aan bij de behoeften van bewoners en er 
wordt veel georganiseerd. Ook werden het 
enthousiasme en de betrokkenheid genoemd. 
De huiskameractiviteiten die we sinds kort meer 
hebben opgepakt, worden gewaardeerd.
Het wandelen, de activiteiten met kinderen, de 
dieren en de muziek worden genoemd als de 
activiteiten waarnaar de meeste behoeften uitgaat, 
evenals het maken van uitstapjes. Dit mag nog 
meer geïntegreerd worden in het programma.
De belangrijkste aandachtspunten die 
voortkwamen uit het onderzoek betroffen de 
individuele aandacht, de huiskameractiviteiten en 
activiteiten voor bewoners die een vergevorderd 
stadium van dementie hebben. Deze punten 
vragen uitbreiding en verdieping. Hiermee 

samenhangend blijft het belangrijk te kijken of 
de activiteiten nog voldoende aansluiten bij de 
behoeften van de bewoners en diens situatie. 
Opvallend wordt genoemd dat de inrichting van 
Bethanië onvoldoende aansluit bij het leven van 
mensen met een dementie. Zoals vermeld onder 
het hoofdstuk Veiligheid / visie op vrijheid en 
veiligheid, is inmiddels een werkgroep gestart 
om m.n. bewoners met een vorm dementie meer 
vrijheid te geven en het zorgcentrum hierop aan te 
passen.

Pastorale zorg
De pastorale zorg voor ouderen vormt al jarenlang 
een geïntegreerd onderdeel van het totale zorg- 
en begeleidingsaanbod binnen Bethanië, mede 
hierdoor kan Bethanië zich onderscheiden van 
andere zorgaanbieders. 
Het pastoraat kon gelukkig zonder enige 

belemmering voortgang vinden. Op verzoek is er 
ook pastoraat geboden in Hospice Ede ‘De Olijftak’.  

Themabijeenkomsten
Wij konden weer themabijeenkomsten organiseren 
op kleinschalig wonen en de huiskamer Oase, wat 
in een sterke behoefte voorziet. Daarbij worden met 
de bewoners bekende liederen gezongen, die bij het 
thema passen. Het zingen van bekende psalmen en 
gezangen is een zeer wezenlijk onderdeel, waarbij de 
betrokkenheid het sterkst is. 

Aangezien de coronamaatregelen steeds meer 
werden losgelaten, kon de Bijbelkring doorgang 
vinden met meer deelnemers. De Bijbelstudies 
gingen over de Psalmen, het samenkomen van de 
Bijbelkring wordt zeer gewaardeerd.

Kerkdiensten
In maart kwam verruiming wat de kerkdiensten 
betreft; de bewoners van Bethanië konden naar 
de kapel komen om de kerkdienst bij te wonen. 
De anderhalve meter regel werd eind september 
losgelaten, zodat meer kerkgangers de diensten 
konden bijwonen, waaronder de bewoners van 
de nabij gelegen huurappartementen die trouw de 
kerkdiensten in Bethanië bezoeken. 

Dankbaarheid is er dat in het afgelopen jaar toch 
liefdevol naar elkaar kon worden omgezien en dat wij 
bemoedigd, gesterkt en getroost mochten worden 
door Gods Wood.
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Rol van de mantelzorger
Bethanië is erop gericht cliënten in staat te stellen 
hun zelfstandige leefwijze te herstellen en/of zo 
lang mogelijk te handhaven in een comfortabele 
woonomgeving. Wanneer een zelfstandige 
leefwijze niet meer (volledig) mogelijk is, wordt 
ernaar gestreefd deze leefwijze zoveel mogelijk 
voort te zetten met hulp van familie en vrienden 
(mantelzorgers) die betrokken zijn bij het leven van 
de bewoners/cliënten. Mantelzorgers hebben vaak al 
zorg verleend aan hun naaste voordat zij in Bethanië 
komen. Zij kennen hun naaste het beste en met 
deze kennis en ervaringsdeskundigheid kunnen 
mantelzorgers helpen om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij wat voor de naaste belangrijk is. Van groot 
belang is dat de afspraken hierover direct starten 
nadat bekend is geworden dat een bewoner verhuist 
naar Bethanië.
Zo vormen mantelzorgers met medewerkers en 
vrijwilligers van Bethanië een stevig netwerk voor 
de bewoners van Bethanië en voelen zowel de 
bewoners als de mantelzorgers zich thuis binnen 
Bethanië en Wicherumloo. 
Op het gebied van familieparticipatie is op het 
kleinschalig wonen het digitale platform Familienet 
al geruime tijd in gebruik. Familienet wordt gebruikt 
als aanvulling op het elektronisch cliëntdossier, 
dat tevens inzichtelijk is voor de mantelzorgers. 
Intensiviteit van gebruik verschilt per afdeling en per 
bewoner. Voor sommige families/contactpersonen 
voegt familienet minder toe, omdat zij bijvoorbeeld 
vaak op bezoek komen.

Alle bewoners en afdelingen ontvangen wekelijks 
het activiteitenprogramma op papier. Familie kan de 
activiteiten ook vinden op de website van Bethanië, 
zo kunnen zij hun naaste motiveren om hieraan deel 
te nemen. Medewerkers welzijn en vrijwilligers halen 
bewoners op voor een activiteit. 
We stimuleren mantelzorgers om actief mee te 
denken in de zorg voor de bewoners op zorg- en 
welzijnsniveau. Alle 1e contactpersonen hebben 
toegang tot het ECD van hun relatie.
EVV-ers hebben regelmatig contact met 
mantelzorgers en mantelzorgers weten hoe ze hen 
kunnen bereiken. Dit laatste wordt ook uitgevraagd 
met het jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek. 
Vanwege de coronamaatregelen kon de 
informatiebijeenkomst voor mantelzorgers 
van bewoners van het kleinschalig wonen niet 
doorgaan, deze staat gepland voor 2022. 

Vrijwilligers
Bethanië kan al jaren lang een beroep doen op haar 
grote groep vrijwilligers. Ze zijn niet meer weg te 
denken binnen Bethanië en vervullen een bijzondere 
en gewaardeerde rol. Samen met onze professionals, 
kunnen wij tegemoet komen aan de persoonlijke 
wensen en behoeften van onze bewoners. Bethanië 
beschikt over een kleine 200 vrijwilligers.
Tijdens de coronaperiode is helaas een aantal 
vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. 
Werving van nieuwe vrijwilligers blijft hierdoor actueel.
In het najaar is coördinator vrijwilligers gestart met 
werving van nieuwe vrijwilligers voor de intramurale 
huiskamers, ook vanwege de start van nieuwe 
huiskamer De Roos per januari 2022. 

Samenwerking met vrijwilligers werd gestimuleerd, 
omdat zij een waardevolle aanvulling zijn voor de 
bewoners en onze professionals. Vrijwilligers zijn 
zich bewust van hun rol en hun aanwezigheid bij 
de betreffende activiteit. Coördinator vrijwilligers en 
contactpersonen hebben structureel overleg met 
vrijwilligers zodat zij zich bewust zijn van hun rol en 
werkzaamheden en door rekening te houden met 
hun mogelijkheden en de verantwoordelijkheid te 
geven die passend zijn bij hun werk. Middels een 
tevredenheidsonderzoek in 2022 worden deze 
doelen gemonitord. 

Het digitale platform Intranet is ook toegankelijk voor 
vrijwilligers en wordt door de coördinator vrijwilligers 
gepromoot. Digitale vaardigheid blijft een punt van 

aandacht dat in 2022 verder opgevolgd wordt. 

Gemiddeld 35 vrijwilligers kunnen zeven dagen per 
week tussen 8.00 - 22.00 uur, worden ingezet voor 
Hospice Ede, De Olijftak; hierbij werkt het hospice 
samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging 
(NPV).

Voeding
Bethanië is een gastvrije organisatie, dat geldt niet in 
de laatste plaats voor het restaurant van Bethanië. 
De gehele dag staat Team Horeca klaar voor 
bewoners en hun familieleden, gasten van buiten 
Bethanië, medewerkers en vrijwilligers. 
Het eten en drinken vormt een belangrijk dagelijks 
onderdeel voor onze bewoners. We houden hierbij 
rekening met de persoonlijke voorkeuren van de 
bewoners zoals gluten- en lactosevrij eten. 
Er wordt gezond gekookt, waarbij de richtlijnen van 
het voedingscentrum worden gevolgd. Vanaf het 
4e kwartaal kwamen alle voedingsproducten vers 
binnen en niet als convenience producten.
De teamleider is gestart met het meten van de 
verspilling van voedsel, de resultaten hiervan worden 
begin 2022 verwacht. 

Afgelopen jaar is veel gesproken over het wel of niet 
zelf blijven koken op twee van de drie woningen van 
het kleinschalig wonen. Op één woning kwam de 
warme maaltijd al langere tijd vanuit de keuken van 
Bethanië. Door het observeren van derving, de tijd 
benodigd voor bestellen en het risico op fouten, is in 

overleg met medewerkers, teamleider horeca en de 
manager bedrijfsvoering&facility besloten om vanaf 
begin juli 2021 het eten te laten verzorgen door de 
keuken van Bethanië. 
Dit betekent ook dat er meer tijd is voor het welzijn 
van de bewoners doordat bestellen en koken 
wegvallen, beter zicht is op de behoeften van de 
bewoner aangaande diëten en andere aanpassingen 
in voeding. Er is minder derving en meer variatie in de 
menu’s. 
Op kleinschalig wonen worden de bewoners elke 
week gewogen en komt er bij afwijkingen gelijk 
een diëtiste in consult. Hierdoor ondervangen we 
problemen in voeding en gewicht. 
Team Horeca anticipeert gericht op maaltijden en het 
aanbieden van alternatieven, doordat medewerkers 
de gasten steeds beter kennen en daardoor 
vroegtijdig de mogelijke problemen in de dagelijkse 
menucyclus zien. Met het tot stand komen van de 
behandeldienst is met name in het laatste kwartaal 
regelmatig contact geweest tussen teamleider 
horeca en de diëtist. 
Het plan “gezonde voeding” is met de diëtiste en 
logopediste besproken en hun aanbevelingen zijn 
verwerkt in de menucyclus. De aanbevelingen van 
de diëtiste liggen vooral op het vlak van het gebruik 
van verse en volkoren producten, de adviezen van de 
logopediste gaan over het slikken en kauwen van de 
maaltijd. 

Er bestaat een goede samenwerking tussen Team 
Horeca en de kookvrijwilligers hospice. Wij ontvingen 

een compliment van nabestaanden van een 
hospicecliënt dat zij de maaltijden vanuit Bethanië 
op prijs hebben gesteld. Eens per week kookt 
een kookvrijwilliger op het hospice een menu naar 
wensen van cliënten.

Daarnaast vindt afstemming plaats tussen de 
zorgafdelingen en de teamleider. Hiervan wordt 
verslag gemaakt en gerapporteerd in het ECD. 
Twee wisselende medewerkers van Team Horeca 
schuiven een kort moment aan bij elk teamoverleg 
van De Bosrand, dit om specifieke voedingswensen 
te bespreken. Team Thuiszorg onderhoudt nauw 
contact met Team Horeca over passende maaltijden 
bijvoorbeeld gemalen voeding, eiwitrijke voeding 
naar de wensen en behoeften van de cliënten in de 
thuiszorg.

De teamleider horeca heeft een plan uitgewerkt voor 
openstelling van het restaurant in de avonduren. 
Vanwege de coronaperiode is implementatie nog niet 
mogelijk geweest en staat dit voor 2022 op planning. 
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6. Veiligheid

MIC

Binnen Bethanië bestaat een veilig klimaat 
voor het melden van medicijnincidenten.  
In de teamoverleggen, waarbij de MIC 
meldingen een vast agendapunt zijn,  
wordt ingezoomd op incidenten en worden 
meldingen besproken om er van te leren 
en te verbeteren. Op alle afdelingen 
zijn medicatiereviews gehouden in 
multidisciplinair verband.  

Bethanië beschikt over een MIC (melding 
incidenten cliënten) commissie die elk kwartaal 
vergadert. Elke afdeling is met een medewerker 
vertegenwoordigd in deze commissie. De 
MIC commissie analyseert per kwartaal 
alle meldingen en geeft op basis van haar 
bevindingen advies aan het MT.

Medicijn incidenten
 

2020 2021 Verschil

 Bosrand (somatiek/PG) 70  66  - 4

 KSW  17  47  + 30

 Thuiszorg  71  46  - 25

 Hospice  22  23  + 1

 Dagbesteding 1  5  + 4

 Vijfsprong/Roekel 31  32  + 1

 Willinkhuizen 27  47  + 20

 Totaal  239  266  + 27

Val incidenten
 

Afdeling 7 2020 2020 2021 2021 Verschil

Waarvan 

geacc.

Waarvan 

geacc.

 Bosrand (somatiek/PG) 58 8 63 18 + 5

 KSW  53  45 1 - 8

 Thuiszorg  46  46 10 

 Hospice  9  7  - 2

 Dagbesteding 3  5  + 2

 Vijfsprong/Roekel 28  22 1 - 6

 Willinkhuizen 34 3 35 15 + 1

 Totaal  231 11 223 45 - 8
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Naar aanleiding van een vaccinatie-incident, is een prisma analyse opgesteld 
door de kwaliteitsfunctionaris. De analyse is besproken met de bestuurder, 
SO en de betreffende coördinator zorg. Verbetermaatregelen zijn opgesteld 
en (deels) al afgehandeld zoals een duidelijke procesbeschrijving bij 
groepsvaccinatie en de opslag van verschillende vaccinaties. Het bevoegd/
bekwaam zijn en blijven van zorgprofessionals en het werken volgens de 
‘veilige principes’ zijn punten van aandacht die in 2022 opvolging krijgen.  

De organisatie maakt gebruik van de software van Medimo om het toedienen 
van medicatie elektronisch te registeren. Ervaring leert inmiddels dat dit de 
organisatie veel voordelen biedt. Het medicatieproces wordt in de organisatie 
digitaal ondersteund waardoor de kwaliteit wordt verbeterd. Zorgprofessionals 
ervaren het als een fijn en overzichtelijk systeem waarin duidelijk zichtbaar 
is welke medicatie geven moet worden maar ook wanneer dit vergeten 
wordt. Ondanks het gebruik van Medimo, blijven het voortijdig aftekenen 
van medicatie en het controleren van de baxterrol, punten van aandacht. De 
thuiszorg is dit jaar gestart met Medimo met een significante daling van het 
aantal medicijnfouten. Echter, de veelal sterke cognitieve achteruitgang van 
de extramurale cliënten werkt het aantal medicatie-incidenten weer in de 
hand. Dit betekent dat de afspraken met betrekking tot het toedienen van de 
medicatie regelmatig aangepast moeten worden. 

Binnen Bethanië is het beleid om onvrijwillige zorg zo beperkt mogelijk in te 
zetten, zodat bewoners hun vrijheid zoveel mogelijk kunnen behouden. Het 
risico op vallen wordt hierbij onderkend en gedragen. Dit is ook terug te zien 
in het toegenomen aantal geaccepteerde valincidenten. Veel valincidenten zijn 
het gevolg van de achteruitgang van de gezondheidssituatie van de cliënt in 
combinatie met het behouden van de eigen regie.

De coördinator KSW heeft een jaarlijks evaluatiegesprek gevoerd met 
de apotheek. De coördinator KSW heeft samen met twee hospice 
verpleegkundigen een werkgroep samengesteld om de afspraken omtrent de 

noodvoorraad schriftelijk vast te leggen en te communiceren.
 
Jaarlijks vindt een overleg plaats met de MIC commissie, de apotheker en 
de SO van Bethanië. In dit verslagjaar zijn specifiek interne medicatie audits 
in samenwerking met de apotheek uitgevoerd. Bij toerbeurt voeren ook 
zorgprofessionals van de diverse afdelingen onderling audits, uit.

Visie op vrijheid en veiligheid vanuit de Wet zorg en dwang
Binnen Bethanië is ons doel dat de bewoner zich zo vertrouwd mogelijk voelt. 
Ook wanneer hij of zij niet meer thuis kan wonen. Of wanneer het leven door 
toenemende beperkingen niet meer voortgezet kan worden als voorheen. 
Daarom gaan we met bewoners, en zo nodig mantelzorgers, in gesprek en zal 
er blijvend gekeken worden, naar wat voor de bewoner een goed leven is. 
Wij zullen in ons handelen en in onze communicatie met de bewoner 
zoveel mogelijk aansluiten bij die waarden. Dit betekent dat wij niet de 
verantwoordelijkheid van de bewoner overnemen en invulling of richting geven 
aan hun leven. Wij ondersteunen hen daar wél bij.

Vrijheid
Ieder mens heeft recht op vrijheid, dat is vastgelegd in onze grondwet. Dit 
geldt voor iedereen, ook voor onze bewoners. Het betekent dat zij het recht 
hebben om te gaan en te staan waar zij dat willen, dat zij keuzes kunnen 
maken en dat wij - of anderen - hen daarin niet beperken. Wát wij daar ook 
van vinden. Dus ook wanneer zij keuzes of acties maken die wij niet gezond, 
niet waardig of niet gepast vinden. Of wanneer het ons niet uitkomt, het ons 
meer werk kost of het voor ons niet logisch is. Alleen op verzoek van henzelf 
of in uitzonderlijke situaties mogen en zullen wij van dit grondrecht afwijken. 

Veiligheid
Wij bieden de bewoner een veilige omgeving, wat inhoudt dat hij/zij zich veilig 
kan bewegen en bij ons kan verblijven. Voor onszelf als medewerkers en 
vrijwilligers creëren wij een veilige werkomgeving.

Om dit te realiseren zijn we alert en creatief 
en zoeken we - wanneer wij risico’s zien - 
voortdurend naar manieren om veiligheid te 
creëren. Zonder daarmee afbreuk te doen aan het 
goede leven zoals de bewoner dat ervaart, of aan 
de goede werkomgeving voor onszelf. 
Maar 100% veiligheid bestaat niet. In het leven 
wegen en nemen we voortdurend risico’s. Daarom 
bewandelen we in onze zorg voor kwetsbare 
mensen twee wegen:

1. We bespreken de risico’s die we blijven zien, 
bepalen welke risico’s structureel aantoonbaar zijn, 
en we spreken af welke daarvan weloverwogen 
en acceptabel zijn. Dit doen we met de betrokken 
professionals, met de bewoner en zijn wettelijk 
vertegenwoordiger en hun naasten, zodat we goed 
op één lijn komen.

2. Voor de risico’s die we gezamenlijk niet 
acceptabel vinden, bedenken we een oplossing. 
Het liefst een oplossing waar de bewoner zich in 
kan vinden. Of minstens iets waar hij of zij zich niet 
tegen verzet.
Lukt dit niet, maar voorzien we ernstig nadeel voor 
de bewoner of zijn omgeving wanneer we geen 
oplossing zouden inzetten, dan zetten we tóch 
een oplossing in, óók als de bewoner dat niet wil. 
Deze oplossing moet echter aan een aantal eisen 
voldoen:
a.  het moet noodzakelijk zijn: zonder inzet ervan 

ontstaat ernstig nadeel

b.  het moet de minst ingrijpende oplossing zijn om 
het risico te verkleinen

c.  het moet zijn doel dienen en niet langer duren 
dan noodzakelijk

d.  het moet in verhouding staan tot de zwaarte van 
het ernstig nadeel dat we willen voorkomen

Evenwicht vinden tussen vrijheid en veiligheid
Ons verlangen is om bij aantoonbare risico’s altijd 
oplossingen te vinden waar de bewoner zich in 
kan vinden en zich niet tegen verzet. Omdat we 
vrijheid belangrijk vinden.
We streven vrijheid niet puur als doel na. Net zo 
min als dat we veiligheid puur als doel nastreven. 
Soms leidt het inperken van vrijheid zelfs tot meer 
welbevinden. 
De kunst is daarom om voor iedere individuele 
bewoner het evenwicht te vinden tussen vrijheid en 
veiligheid. En de toets of we dat evenwicht voor de 
bewoner gevonden hebben, is het welbevinden, 
zoals we dat aan hen kunnen ‘aflezen’. 
Dit evenwicht zoeken is overigens een doorlopend 
proces, omdat het gevonden evenwicht makkelijk 
verstoord kan raken. In dat geval zoeken we verder 
naar nieuw evenwicht.
Wanneer wij geen andere mogelijkheid zien dan 
tóch zorg te verlenen waar de bewoner zich 
tegen verzet, dan zullen wij ons best doen om die 
onvrijwillige zorg weer af te bouwen, zodra dat kan. 
Het zoeken hiernaar is een doorlopend proces.
Hiervoor volgen wij het 5 stappenplan uit de 
Wet Zorg en Dwang. Dit is een manier waarop 

wij, in afstemming met zorgprofessionals van 
verschillende betrokken disciplines (bijvoorbeeld 
de psycholoog, fysiotherapeut, diëtist), in 5 
stappen verdeeld over een jaar, steeds weer 
evalueren of de onvrijwillige zorg ook minder 
ingrijpend kan, bij voorkeur op een manier waar de 
bewoner zich niet tegen verzet.  
Wij leggen ook verantwoording af aan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd over de onvrijwillige 
zorg die wij leveren.
Zo zetten wij ons in voor een leven in veilige vrijheid 
voor iedere bewoner.

Inzet domotica
Wanneer de bewoner niet meer geheel 
verantwoordelijk kan zijn voor de eigen veiligheid, 
bijvoorbeeld door een dementie of doordat 
men slecht ter been is geworden, gaan wij in 
gesprek over de mogelijkheden die er zijn om 
zo vrij mogelijk, maar verantwoord, te blijven 
functioneren. Bijvoorbeeld door het gebruik van 
een zogenaamde GPS-tracker (een klein apparaat 
aan een sleutelhanger), waardoor de medewerkers 
kunnen zien waar de bewoner zich bevindt. 
Hierdoor kan deze bewoner zich langer zelfstandig 
en relatief veilig bewegen in de beschikbare 
leefruimte.
Op de kleinschalige woningen wordt al geruime 
tijd gebruik gemaakt van slimme sensoren, om 
bewoners meer (nacht)rust, privacy en eigen regie 
te geven. Bijvoorbeeld met de plaatsing van een 
sensor bij het bed, krijgt de zorg een melding 
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wanneer een bewoner uit bed gaat: hulp is dan snel 
ter plaatse. Ook kunnen deze sensoren zo worden 
ingesteld, dat een bewoner veilig zijn/haar gang 
kan gaan; de bewoner krijgt hierdoor de ruimte om 
even uit bed te komen en een poosje in een stoel te 
zitten of zelfstandig naar het toilet te gaan, zonder 
dat een zorgprofessional deze bewoner “stoort”. De 
zorgprofessional monitort via de iPad of het nodig is 
om naar de bewoner toe te gaan.

Al deze afspraken maken wij met de bewoner en/of 
de wettelijk vertegenwoordiger en leggen wij vast in 
het zorgplan. Het zorgplan laat precies zien wat men 
gewend is, wat vertrouwd is en welke afspraken er 
zijn gemaakt om vrij en veilig te blijven wonen.

Ontwikkeling en uitvoering visie op vrijheid en 
veiligheid / Wet zorg en dwang
Medewerkers kregen vanuit de organisatie 
informatie over de Wzd en hoe deze toe te 
passen middels informatie op Intranet, trainingen 
en overlegmomenten. Ze kunnen overleggen 
met en advies vragen aan de psychogeriatrisch 
verpleegkundige of de SO.
De Wzd is vast agendapunt van de 
teamoverleggen.
De interne geriatrisch verpleegkundige is 
aangesteld als intern Wzd aanspreekpunt en 
zal langzamerhand de taken van de externe 
deskundige overnemen. 

Het afgelopen jaar is veel gewerkt aan het eigen 

maken van de Wzd en de bijbehorende taken. 
Stappenplannen werden besproken met de 
arts en extern Wzd functionaris en wijzigingen 
doorgevoerd. Dit kon ook betekenen dat een 
aantal stappenplannen gestopt kon worden. 
De psychogeriatrisch verpleegkundige en 
coördinator KSW hebben het halfjaarlijks 
analyserapport voor de IGJ opgesteld. Zij 
werden hierin ondersteund door de externe Wzd 
deskundige.

Dit verslagjaar is een werkgroep samengesteld die 
samen met de manager bedrijfsvoering&facility 
bekijkt op welke manier er een veilige omgeving 
aan de bewoners geboden kan worden om 
hen zoveel mogelijk in vrijheid te laten leven. 
De werkgroep wordt ondersteund door een 
extern deskundige. Voor het kleinschalig wonen 
betekent dit m.n. het codeslot verwijderen van de 
voordeur en deze deur minder zwaar maken zodat 
bewoners zelf makkelijker naar de gang kunnen.

In 2022 heeft de cliëntvertrouwenspersoon 
(CVP) Wzd (vanuit het Adviespunt Zorgbelang) 
niet de beide locaties bezocht. Dit door de hoge 
kwetsbaarheid van de cliënten binnen Bethanie 
tijdens de COVID-19 pandemie. Wel is er in deze 
periode goed contact geweest tussen de CVP 
Wzd en de raad van bestuur van Bethanië. In 2020 
heeft de CVP Wzd nog wel kunnen aansluiten 
bij een informatieavond voor mantelzorgers 
betreft de Wzd. De CVP Wzd heeft destijds uitleg 

gegeven over haar rol binnen Bethanië. De CVP 
Wzd is nog niet in contact geweest met een de 
Cliëntenraad. Ook is er nog geen contact geweest 
met de klachten- en of Wkkgz functionarissen. 
Deze zaken komen op de agenda voor 2022. Dit 
geldt eveneens voor de locatiebezoeken in 2022 
en hoe deze in te richten om zoveel mogelijk 
bereik te hebben. In 2021 heeft de CVP Wzd geen 
ondersteuning geboden bij kwesties.

De CVP Wzd heeft ook een wettelijke taak om 
signalen over tekortkomingen in de structuur of 
de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige 
opname en verblijf te melden, voor zover deze 
afbreuk doen aan de rechten van een cliënt. Een 
signaal attendeert de zorgaanbieder op het feit 
dat er ergens in de uitvoering of structuur van 
de zorg een objectief meetbare tekortkoming in 
het cliëntrecht is. De CVP Wzd signaleert, maar 
handhaaft niet. Dit is een taak van de IGJ. In 
2021 heeft de CVP geen signalen afgegeven aan 
Bethanië. 

Decubituspreventie
De EVV-er zet op indicatie de risicosignalering 
op verhoogd risico op decubitus in en zet de 
uitkomst en eventueel behandeling, in het zorgplan. 
Bij ontstaan van decubitus worden altijd een 
verpleegkundige en de ergocoach ingezet. 
Met de aanstelling van geschoolde 
verpleegkundigen met aandachtsgebied wondzorg, 
bleef het risico op decubitus zeer beperkt.

Preventiebeleid ziekenhuisopname en advance care planning
In het halfjaarlijks MDO, of indien nodig tussentijds, worden op basis van het 
medisch ethisch beleid van Bethanië, op alle afdelingen afspraken gemaakt 
betreffende de advance care planning. Op voorhand is duidelijk welke 
wensen een bewoner heeft rondom het levenseinde, bijvoorbeeld al dan niet 
reanimeren of insturen naar het ziekenhuis. Deze afspraken worden in het 
ECD vastgelegd, in het MDO geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
In de praktijk blijkt dat bewoners nauwelijks meer worden opgenomen in het 
ziekenhuis, mits het echt niet anders kan bijvoorbeeld als gevolg van een 
fractuur door een valincident. 
Bethanië biedt in de terminale fase zoveel mogelijk comfortzorg waarbij de 
expertise van de hospice verpleegkundigen wordt ingezet. 

Advance care planning komt ook prominent naar voren in de scholing 
Dementie verzorgd door de Wzd functionaris. Binnen deze scholing ging veel 
aandacht uit naar de mantelzorger. Doel is de mantelzorger vanaf de intake 
mee te nemen in het proces van het ziekteverloop, zodat de prognose helder 
is en fasen in de dementie worden onderscheiden en hierop adequaat wordt 
geanticipeerd. Herkenning fasen dementie was ook een aandachtspunt 
vanuit de Prezo externe audits. Vanaf Q1 2022 wordt van iedere bewoner met 
dementie het stadium vastgelegd in het (nieuwe) ECD. 

Infectiepreventie en hygiëne (IP/H)
Het afgelopen jaar lag de focus met betrekking tot infectiepreventie/hygiëne 
met name op COVID-19. 
De werkgroep Infectiepreventie/hygiëne bleef onderbezet waardoor 
ontwikkeling en borging van het algemene organisatiebeleid IP/H niet 
uitgevoerd werd. Dit staat als verbeterpunt vermeld in de verbeterparagraaf. 

Dit betekent niet dat er geen acties werden uitgevoerd. De zorgcoördinator 
kleinschalig wonen participeert in de werkgroep en heeft het afgelopen jaar 
intensief samengewerkt met het crisisteam over de coronamaatregelen en de 

uitvoering hiervan. Op Willinkhuizen en Vijfsprong 
werden bijvoorbeeld mobiele wastafels geplaatst, 
waardoor teams op de gang handen kunnen 
wassen in plaats van op de appartementen in geval 
van een COVID-19-uitbraak. 

In de Horeca is het hygiënebeleid HACCP leidend 
en de basis voor de dagelijkse persoonlijke en 
werkhygiëne. Reinigen en zo nodig desinfecteren 
van de werkplekken wordt dagelijks geregistreerd in 
de HACCP app.

PrikPunt en Vaccinatiezorg 2021
In dit verslagjaar zijn vanuit Bethanië geen MRSA 
contacten gemeld bij Vaccinatiezorg.
Dit verslagjaar zijn geen prikaccidenten gemeld bij 
PrikPunt. 

Hulp bij huishouding
De medewerker huishouding voert bij elke cliënt 
een arbocheck uit zodat medewerkers verantwoord 
en in een gezonde omgeving hun werk kunnen 
uitvoeren.
Met de komst van het nieuwe ECD kunnen 
medewerkers huishouding in de toekomst ook 
rapporteren. Aandachtspunten van de Prezo audit 
worden hierdoor opgevolgd zoals het ontbreken van 
persoonsgerichte afspraken in het cliëntdossier.
Het ondersteuningsplan is uitgebreid met 
het informatie over het ziektebeeld zodat de 
medewerker bekend is met de situatie van de cliënt 
en hierop haar werkzaamheden kan afstemmen. 



Bethanië - 28Kwaliteitsverslag 2021 Bethanië - 29Kwaliteitsverslag 2021

7. Leren en verbeteren van kwaliteit 

Sturen op kwaliteit

Voor het sturen op kwaliteit en het borgen en verbeteren van verantwoorde 
zorg en dienstverlening, maken we gebruik van diverse instrumenten: een 
nieuw ECD, goede registratie en opvolging van de kwaliteitsindicatoren, 
risicosignaleringen, monitoring en opvolging van cliënt-, medewerker- en 
vrijwilligerstevredenheid. Met het vanuit het nieuwe ECD te ontwerpen 
kwaliteitsdashboard in 2022 krijgen we inzicht in de uitkomsten van 
registraties. Hierdoor kunnen we real-time meten en analyses uitvoeren, 
trends waarnemen en de onderlinge samenhang van geleverde kwaliteit 
van alle afdelingen vergelijken. Dit alles tot bevordering en ter verbetering 
van de integrale zorgverlening. 

Plustraject Waardigheid & Trots op locatie (WOL)
Van september 2020 – september 2021 heeft een WOL-plustraject de 
medewerkers van Bethanië (locatie Bethanië te Ede en locatie Wicherumloo te 
Wekerom) ondersteund in een aantal verbeterpunten betreffende het werken 
vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het traject heeft geleid tot meer 
bewustwording van medewerkers op professioneel handelen, tot veilige en 
persoonsgerichte zorg aan bewoners en tot zichtbare stappen in de cultuur 
van samen leren en ontwikkelen.

De organisatie had echter behoefte aan een korte verlenging van het plustraject. 
Reden voor de verlenging was de wens van Bethanië om de resultaten van het 
plustraject te verankeren en tevens de vanuit Vilans geschoolde verpleegkundigen 
met aandachtsgebied Kwaliteit krachtiger te positioneren in de organisatie. Bij 
voorkeur zó dat er een leerstructuur ontstaat waarmee de teams – in samenhang 
met het Kwaliteitsplan 2022 – de kwaliteitsontwikkeling ook in de toekomst 
zelfstandig en vanuit een teamgerichte leerstructuur kunnen versterken.

Om deze structuur neer te zetten is voor een korte periode extra 
ondersteuning door de WOL-coach geboden om, in nauwe samenwerking 
met de kwaliteitsfunctionaris, de organisatie hierbij te coachen. 

Een nieuwe leerstructuur met kwaliteitsgroepen
In de periode van september 2021 – maart 2022 zijn daartoe in totaal vier 
kwaliteitsgroepen geformeerd, in de vorm van het train-de-trainer concept 
geschoold en gecoacht op rolinvulling.
De opzet van de leerstructuur was als volgt:
1.  In een kort programma (2x2 uur) zijn per afdeling drie à vier 

verpleegkundigen of verzorgenden vaardig en bekwaam gemaakt voor 
hun rol als lid van de kwaliteitsgroep. Zij hebben kennis en vaardigheden 
opgedaan op het gebied van: 

 -  Meten: het kunnen gebruiken van een kwaliteitsmeetinstrument en het 
vertalen van de resultaten van kwaliteitsmetingen in concrete acties

 - Coachen: het kunnen voeren van een coachend gesprek met collega’s 
 -  Leren: het kunnen begeleiden van casuïstiekbespreking en het voeren 

van teamgesprekken over kwaliteitsthema’s.
2.  Na de twee eerste kwaliteitsgroepen is een tweede cyclus gehouden 

waarin deelnemers van de eerste groepen een rol hadden in het doorgeven 
van hun kennis en ervaring als kwaliteitsgroeplid. 

3.  De kwaliteitsgroepen zijn gecoacht op rolinvulling en positionering 
en hebben vanuit een intervisie-aanpak uitgewisseld over hun 
praktijkervaringen.

De coördinatoren zorg hebben de kwaliteitsgroepen van hun afdeling 
ondersteund in positionering en rolinvulling. Zij verwijzen teamleden naar 
hen door. De ervaringen van de kwaliteitsgroep zijn vast onderwerp van het 
teamoverleg. 
De kwaliteitsfunctionaris is aanspreekpunt voor de kwaliteitsgroepen. Zij 
geven hun bevindingen uit metingen, observaties en gesprekken aan haar 
door. 
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De kwaliteitsfunctionaris verzamelt de 
kwaliteitsgegevens, monitort de kwaliteits-
ontwikkeling Bethanië-breed en informeert het 
management over passende beleidskeuzes. 

Resultaten
1.  Het signaleren en sturen op kwaliteit is 

(nog) meer gaan ‘leven’ op het niveau van 
medewerkers. Doordat medewerkers namens 
hun team lid zijn van de kwaliteitsgroep, 
voelen zij zich ook gelegitimeerd om dat 
wat zij zien te benoemen en bespreekbaar 
te maken. Er ontstaan binnen de teams 
in toenemende mate gesprekken over de 
kwaliteit van zorgverlening en professioneel 
handelen.

2.  Individueel maar ook in een teamoverleg 
of via een artikel op intranet worden 
kwaliteitsonderwerpen besproken. “Hoe 
gaan wij om met hygiëne, het gebruik 
van handschoenen en de regels omtrent 
handhygiëne?” Maar ook: “Wat vinden wij van 
appen met familie over de bewoner?”

3.  Het werkdocument dat door de 
kwaliteitsgroepen is geselecteerd uit het grote 
meetinstrument ‘Zicht op Kwaliteit’ nodigt uit 
om gesprekken met elkaar te hebben over 
onderwerpen uit het Kwaliteitskader.

Ook de verpleegkundigen/aandachtsvelders 
Kwaliteit vanuit de thuiszorg en het hospice zijn 
aangehaakt aan deze ontwikkeling en gebruiken 
(onderdelen uit) hetzelfde werkdocument. 

4.  Successen worden gedeeld via intranet en leiden 
tot positieve reacties. Successen ‘besmetten’ 
elkaar en bevorderen het leren binnen de 
organisatie. 

5.  Collega’s informeren elkaar, komen met 
verbetersuggesties, denken mee en werken 
integraal samen aan kwaliteit en ontwikkeling.

6.  Binnen het lerend netwerk worden via de 
kwaliteitsfunctionarissen ervaringen gedeeld en 
best practices overgenomen.

De leerstructuur op basis van kwaliteitsgroepen 
‘staat’. Het is een opzet die leidt tot meer 
sturing op en inzicht in kwaliteit, het vergroot 
bewustwording over het professionele handelen 
en de samenwerking. Door de structuur van 
zorgprofessional naar kwaliteitsfunctionaris naar 
staf en management (en v.v.) ontstaat samenhang 
in het thema Kwaliteit en eigenaarschap op de 
verschillende levels binnen de organisatie.

Om deze structuur te versterken kan er in de 
toekomst nog meer aandacht naar de driehoek 
kwaliteitsfunctionaris – opleidingscoördinator 
– adviseur P&O. Samen met de coördinatoren 
faciliteren zij zorgprofessionals op hun ‘reis’ door 
de organisatie. 
Als suggestie naar de toekomst zou Bethanië 
ervoor kunnen kiezen om alle leden van een 
kwaliteitsgroep (bestaande uit verpleegkundigen, 
EVV-ers en verzorgenden IG) aandachtsvelder te 
maken op een deelgebied: medicatieveiligheid, 
wondzorg, dementie e.d. Zo zijn belangrijke 

kwaliteitsonderwerpen geborgd in een stevige 
bottom-up kwaliteits/leerstructuur.

Bethanië kijkt vanuit het totale pakket aan zorg- 
en dienstverlening ook naar de thuiszorg, het 
hospice, de dagbesteding, welzijn en de facilitaire 
dienstverlening. 
Ook deze teams kunnen vanuit de thema’s 
van het Kwaliteitskader gericht(er) sturen op en 
samenwerken aan kwaliteitsontwikkeling. De 
kwaliteitsfunctionaris zal hierin samenwerken met 
de coördinatoren en hierbij de VVAR betrekken.

We kijken terug op een geslaagde verlenging 
waarvoor dank aan de door WOL geboden 
mogelijkheid hiertoe en de prettige en leerzame 
samenwerking met de toegewezen coach.

Cliënttevredenheid
Dit verslagjaar zijn twee cliënttevredenheids-
onderzoeken uitgevoerd t.w. Intramuraal (Wlz/VPT) 
en Wijkverpleging (PREM). Bethanië werkte hierbij 
samen met bureau ZorgDNA en gebruikte de 
software van dit meetbureau om zelf onderzoeken 
uit te zetten en resultaten op te halen. Bijkomend 
voordeel is dat ZorgDNA alle resultaten direct als 
waardering exporteert naar de waarderingssite 
ZorgkaartNederland, mits respondenten hiervoor 
toestemming geven. Dit heeft geresulteerd in een 
behoorlijk aantal zeer positieve waarderingen. 
Het intramurale onderzoek werd middels een 
digitale vragenlijst uitgezet onder contactpersonen 
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van bewoners Bosrand, KSW, Willinkhuizen en cliënten VPT.
De PREM werd middels telefonische interviews uitgevoerd onder cliënten Zvw, 
maar dit bleek achteraf zeer moeizaam te zijn verlopen. In 2022 zal bekeken 
op welke manier het onderzoek uitgezet moet worden.
 
De uitslagen zijn gedeeld met de coördinatoren voor opvolging en verbetering.
De kwaliteitsfunctionaris heeft het onderzoek en de resultaten toegelicht 
tijdens het MT overleg en tijdens het CR overleg met de bestuurder.

Resultaten intramuraal onderzoek:

      

2021 2020

Afspraken nakomen 8.5   8.0

Verpleging 8.6   8.1

Medewerkers (omgang en aandacht) 8.6   8.2

Kwaliteit van leven (sluit zorg aan bij wensen) 8.4  8.1

Accommodatie 8.8  8.6

Luisteren (gezien en gehoord worden) 8.4 (in 2020 niet uitgevraagd)

Aanbevelen 97,5% zegt ja, 2,5% zegt nee 

  (2020 92.5% ja tegen 7.5% nee) 

Toelichting op de cijfers
Het onderzoek werd uitgezet onder 76 bewoners/contactpersonen, aantal 
respondenten bedroeg 40, dit is hetzelfde aantal als in 2020.
Conclusie: bewoners/cliënten/contactpersonen zijn zeer tevreden over de 
zorgverlening. De cijfers zijn op alle onderdelen hoger dan die van 2020 en 
dat is een groot compliment aan de afdelingen. Dit betekent niet dat er geen 
verbeterpunten zijn m.n. op het gebied van afspraken nakomen, onderlinge 
communicatie/overdracht en afstemming tussen arts/zorgprofessionals. 
Opvolging Bosrand:
Onduidelijkheid bij zorgmedewerkers omtrent de wasverzorging, wat wordt 
waar gewassen en wasgoed raakt soms zoek: opvolging Q1, 2022.
Communicatie van medewerkers verloopt niet altijd soepel, dit punt is ook 
onderdeel van het kwaliteitsverbeterplan en krijgt in Q1, 2022 opvolging.
Afstemming tussen arts, verpleegkundige en verzorgende verloopt niet altijd 
goed, dit punt is ook onderdeel van het kwaliteitsverbeterplan en krijgt in Q1, 
2022 opvolging.

Er wordt ervaren dat bewoners soms op een kinderlijke manier worden 
aangesproken, hetzelfde geldt voor het zonder toestemming aanspreken met 
de voornaam van de bewoners. Verbeteracties worden onder het speerpunt 
‘kennen en gekend worden’ in 2022 ingezet. 
Er wordt soms te snel en te onzorgvuldig gehandeld vanuit taakgericht werken 
in plaats van het persoonsgericht werken. Dit punt is ook onderdeel van het 
kwaliteitsverbeterplan en krijgt in Q1 opvolging. 

Opvolging KSW:
Betere communicatie tussen de verzorging onderling wordt opgepakt met de 
teamvergaderingen. Ook intervisie wordt hiervoor ingezet om knelpunten op 
te halen. Voorstel is om collega’s soms een dienst samen te laten opwerken 
om van elkaar te leren en met elkaar af te stemmen. 
Meer aandacht voor scholing en kennis omtrent dementie en andere 
ziektebeelden, hiervoor wordt de scholingscyclus weer opgepakt.
Opvolging Wicherumloo:
Vijfsprong: Gebleken is dat het toezicht in de afgelopen maanden in de 
huiskamer niet voldoende is. Reden is met name dat bewoners verder gaan 
in hun dementieproces en de weg kwijt raken. Begin 2022 zal hiervoor een 
plan opgesteld worden.. Besloten is dat medewerkers rapporteren op de 
huiskamer zodat permanent voldoende toezicht aanwezig is. 
Communicatie onder zorgpersoneel, dit punt zal op het teamoverleg van 
januari terugkomen.
Willinkhuizen: 
Er zijn goede contacten met de SO, ook in situaties die extra aandacht vragen 
is er contact tussen 1e contactpersoon en de SO. 

Resultaten PREM:

      

2021 2020

Vaste zorgverlener 7.8  8.8

Op tijd 7.9  8.8

Wensen 8.5  8.8

Passende zorg 8.7 8.6

Aandacht 9.0 8.9

Op gemak voelen bij zorgverlener 9.2 9.0

Deskundigheid 8.8 8.8

Signaleren gezondheid door zorg 9.2 8.8

Omgaan met ziekte/aandoening 8.5 8.5

Aanbevelen 38.5% gewaardeerd met 10

  (2020 29.6%)

  23,1% gewaardeerd met 9 en 8 

  (2020 29.6% scoort 9 en 33.3% scoort 8)

  7,7% gewaardeerd met 7 en 6

  (2020 7.4% scoort 7

Onderzoek uitgezet onder 26 cliënten, aantal respondenten bedroeg 13; in 
2020 bedroeg het aantal respondenten 28. 
Uit dit onderzoek zijn positieve signalen naar voren gekomen, cliënten zijn 
tevreden, voelen zich gewaardeerd en zien dat de medewerkers tijd en liefde 
geven. Er waren ook twee aandachtspunten: veel wisselende gezichten en 
niet altijd op de afgesproken tijd aanwezig. Deze punten zijn meegenomen in 
de nieuwe planning. Per februari 2022 wordt een basisrooster opgesteld met 
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daaraan gekoppeld een basisroute zodat cliënten 
zoveel mogelijk vaste medewerkers krijgen. 
      
Aan de PREM vragenlijst waren drie vragen 
m.b.t. hulp bij huishouding toegevoegd t.w.
1.  Hoe tevreden bent u over het uitvoeren van 

de hulp bij huishouding werkzaamheden: 
score 9.1

2.  Bent u tevreden over de bereikbaarheid van 
de medewerker hulp bij huishouding of de 
coördinator HH: score 8.7

3.  Worden de afspraken over het uitvoeren van 
de huishoudelijke werkzaamheden jaarlijks 
besproken en indien nodig bijgesteld: score 
8.0

Met deze uitkomsten worden de bevindingen 
vanuit de evaluatieformulieren bevestigd. Met 
elke cliënt is dit jaar een evaluatiegesprek 
geweest. Cliënten zijn over het algemeen 
zeer tevreden. Een enkele kanttekening wordt 
geplaatst over de inzet van meer uren. Dit is 
echter een zaak voor de Gemeente Ede  waar 
uitbreiding aangevraagd kan worden.

Evaluaties na verleende zorg
Na verleende zorg bijvoorbeeld na overlijden 
van de bewoner, evalueert de EVV-er met de 
nabestaanden de verleende zorg en deelt deze 
informatie met de coördinator en het team. 
De kwaliteitsfunctionaris ontvangt alle 
evaluaties van Bethanië en Wicherumloo, na 
verleende zorg en ondersteuning intramuraal, 

extramuraal, hospice, dagbesteding en hulp bij 
huishouding en voert hierop trendanalyse uit. Met 
betrekking tot ondersteuning in de huishouding, 
bleken enkele cliënten niet op de hoogte te 
zijn van het klachtenreglement of de algemene 
voorwaarden. Deze documenten zijn nogmaals 
aan de cliënten toegestuurd.
95% van deze evaluaties zijn lovend en samen te 
vatten in de woorden: DANKBAAR – LIEFDEVOL – 
BETROKKEN – AANDACHT. Een paar opvallende 
uitspraken: ‘Goede samenwerking tussen 

thuiszorg en dagbesteding’, ‘het was fijn te kunnen 

meelezen in het ECD’ en ‘Jullie zouden beter 

betaald moeten worden!’

 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Het laatste bezoek van de Inspectie vond in april 
2019 plaats. 
De Inspectie heeft in dit verslagjaar geen bezoek 
gebracht aan Bethanië in Ede en Wicherumloo 
in Wekerom. Er zijn dit verslagjaar geen 
calamiteitenmeldingen gedaan naar de IGJ.

Lerend netwerk
Zowel op bestuurlijk als operationeel niveau 
participeert Bethanië in een lerend netwerk met Het 
Maanderzand (Ede) en Moriahoeve (Woudenberg). 
Hiertoe is een overeenkomst getekend door de 
bestuurders. Doel van dit netwerk is het van elkaar 
leren door kennis en ontwikkelingen omtrent kwaliteit 
met elkaar te delen. In dit verslagjaar is het lerend 
netwerk op bestuurlijk niveau drie keer bijeen 

geweest en op operationeel niveau ook drie keer. De 
deelnemende organisaties hebben op operationeel 
en bestuurlijk niveau onderling feedback gegeven op 
het kwaliteitsplan voor 2022 en het kwaliteitsverslag 
over 2020. Op operationeel niveau heeft minder 
formeel overleg plaatsgevonden maar is de informele 
onderlinge communicatie sterk toegenomen; 
ervaringen en kennis worden gedeeld en advies wordt 
onderling aangevraagd. De kwaliteitsfunctionaris kijkt 
terug op een prettige en constructieve samenwerking 
met haar collega’s van het lerend netwerk.
De personeelsadviseur heeft met regelmaat contact 
met haar collega van het Maanderzand. Doel is 
uitwisselen van informatie en delen van kennis.

In het kader van het WOL plustraject werd 
een scholing op het gebied van kwaliteit voor 
verpleegkundigen georganiseerd. Aan deze 
scholing namen ook zorgprofessionals van het 
lerend netwerk deel. 
 

Prezo kwaliteitssysteem en keurmerk
Bethanië maakt gebruik van het Prezo 
kwaliteitssysteem dat medewerkers helpt 
kwaliteit van zorg en diensten te borgen en te 
verbeteren. In dit verslagjaar werd door bureau 
Perspekt een initiële audit voor de scopes 
VV&T, hulp bij huishouding en Hospicezorg 
uitgevoerd. Vanwege COVID-19 waren deze 
audits in 2020 niet mogelijk en werden deze 
uitgesteld naar maart 2021. 
Naar aanleiding van deze audits heeft het 
auditteam van Perspekt een positief advies 
uitgebracht om Stichting Bethanië opnieuw 
voor te dragen voor een Gouden Keurmerk, 
voor deze drie scopes. Het bestuur van 
Perspekt heeft het Gouden Keurmerk officieel 
aan Bethanië toegekend. 
Vanwege de coronamaatregelen was het voor 
de organisatie een uitdaging het auditteam een 
goed beeld te geven van de zorg en diensten. 
Fysieke gesprekken waren grotendeels niet 
mogelijk. Via beeldbellen en zoom overleg 
konden bewoners en medewerkers bevraagd 
worden. Bethanië kijkt terug op een leerzame 
en geslaagde dag met een prachtig resultaat. 

Naast het laten uitvoeren van externe audits, 
worden in Bethanië door het interne auditteam 
ook intern audits uitgevoerd. Vanwege de 
coronamaatregelen konden de audits beperkt 
worden uitgevoerd. 
Het  intern auditteam heeft de afdelingen welzijn 
en dagbestedingen waaronder de huiskamer De 
Ontmoeting in de Platteelhof, bevraagd. Evaluatie, 
communicatie en het delen van informatie zijn 
punten van aandacht en gedeeld met manager 
bedrijfsvoering&facility en de coördinator thuiszorg 
voor opvolging. 

Complimenten en klachten
Bethanië heeft een intern managementsysteem 
waarin we complimenten en klachten registreren. 
Hierin wordt beschreven hoe de klachten en 
complimenten zijn verwerkt en wanneer dit nodig 
was, welke acties of maatregelen zijn genomen.
Dankbaar is de organisatie voor de vele ontvangen 
complimenten voor liefdevolle en goede verzorging 
aan cliënten.

Klachten
Dit verslagjaar werden twee klachten ontvangen.
Een klacht betrof het team casemanagement 
en het naleven van coronamaatregelen en de 
rapportage. De bestuurder heeft de klacht in 
behandeling genomen. Naar aanleiding van 
gevoerde gesprekken heeft de bestuurder een 
brief opgesteld aan de 1e contactpersoon en werd 

de klachtenprocedure beëindigd.  
Een andere klacht betrof het team van De Bosrand 
en het verlenen van zorg aan bewoners. De 
bestuurder, de SO en de coördinator zijn hierover 
in gesprek gegaan met de 1e contactpersoon. 
Er zijn enkele maatregelen getroffen waardoor de 
zorg gelukkig weer naar tevredenheid geboden 
kon worden.

Zorgkaart Nederland
De organisatie ontvangt regelmatig mooie 
waarderingen op de waarderingssite van Zorgkaart 
Nederland: Bethanië VV&T scoort gemiddeld 8.6, 
Hospice Ede De Olijftak scoort 9.8! Een groot 
compliment voor alle teams. 
Tijdens gesprekken met cliënten en hun 
contactpersonen wordt Zorgkaart Nederland 
onder de aandacht gebracht. 

Klachtenfunctionaris
In het kader van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg (Wkkgz) heeft Bethanië een 
externe klachtenfunctionaris, aangesteld.  Hierin 
werken we samen met een andere zorgorganisatie 
in Ede. 
De werkvoorraad bestond op 1 januari 2021 uit 0 
klachten. In de verslagperiode zijn twee klachten 
binnengekomen. 
•  Klager heeft klachten over de zorg voor haar 

ouders. Klager moest gemachtigd worden door 
haar ouders om als woordvoerder te mogen 
optreden. Klager heeft gekozen om op een 

Als mantelzorgers 
hebben wij 

uitstekende zorg 
voor onze moeder 

ervaren.
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andere manier haar onvrede kenbaar te maken binnen de organisatie. 
Dossier is gesloten. 

•  Klacht over het verspreiden van informatie door de vertrouwenspersoon. 
Klager vraagt om een protocol. Klager doorverwezen naar de 
leidinggevende. Er was geen klachtbehandeling bij de klachtenfunctionaris 
noodzakelijk zodat de klacht niet in behandeling werd genomen.

De klachtenfunctionaris signaleerde in het verslagjaar geen structurele 
knelpunten. 

Sinds 2013 is Bethanië aangesloten bij de Regionale Externe 
Klachtencommissie Arnhem. Via de commissie zijn in het verslagjaar geen 
schriftelijke klachten ingediend. De Wet zorg en dwang stelt eisen aan 
de commissie die de klachten in het kader van die wet gaat behandelen. 
Vooralsnog blijft Bethanië als participant aan deze commissie verbonden.
Bethanië heeft een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar voor cliënten. Van 
haar diensten wordt nauwelijks gebruikgemaakt, omdat Bethanië sterk stuurt 
op het tijdig bespreekbaar maken en oplossen van problemen. 

Verbeterparagraaf
Verbeter- en/of aandachtspunten zijn verwerkt in ons het kwaliteitsplan 2022. 
Een aantal punten benoemen we hierbij specifiek omdat deze in 2022 de volle 
aandacht zullen en/of blijven krijgen.
1.  Beleid Infectiepreventie/hygiëne (na de coronaperiode) betreffende rollen / 

verantwoordelijkheden wordt opgesteld. 
2.  Optimalisatie behandeldienst en samenwerking met alle disciplines is een 

doorlopend proces.
3.  Integrale samenwerking zorg en welzijn wordt verdiept. 
4.  Visie op vrijheid en veiligheid blijft aandachtspunt. Concreet punt 

van verbetering is aanpassing van de bestaande documenten in het 
kwaliteitshandboek, zoals de informatie naar bewoners/contactpersonen.  
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8. Leiderschap, governance en management

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze visie en missie lagen ten 
grondslag aan het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2021-2023 met als thema 
‘waardevol leven’. 

Met dit thema stuurt Bethanië op vijf speerpunten die als ‘puzzelstukjes’ 
in elkaar gelegd een mooi beeld vormen van waaruit wij onze bewoners 
waardevolle zorg bieden.
• Gezond & Wel
• Kennen & Gekend worden
• Boeien & (ver)Binden
• Wonen & Omgeving
• Vakmanschap & Eigenaarschap

Aan de hand hiervan werken we vervolgens doelmatig aan het behalen van 
het resultaat: het bieden van de randvoorwaarden voor onze bewoners, zodat 
zij een waardevol leven kunnen leiden.
De afdelingen hebben ieder afzonderlijk een afdelingsjaarplan geschreven, 
met daarin de organisatorische doelen die voor iedereen gelden en de meer 
afdelingsgerichte doelen. Deze zijn allemaal door de afdeling onderverdeeld 
onder de bovengenoemde speerpunten. 
De teams vulden de afdelingsplannen als ‘levend document’ gedurende de 
kwartalen voortdurend met actuele rapportages. Dit verschafte inzicht, toonde 
behaalde resultaten, bood evaluatie op het proces en reflectie op volgende 
periodes. Ieder kwartaal werd hierop een managementrapportage opgesteld 
met input vanuit alle disciplines. De rapportage werd aangeboden aan de 
auditcommissie van de Raad van Toezicht en gepubliceerd op Intranet. 
Tegelijk werden de afdelingsplannen gebruikt voor de werkoverleggen tussen 
de RvB en het middenkader en dienden deze als basis voor deze rapportage 
ter verantwoording.

Kwaliteitsverslag 2021
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De kwartaalrapportages vormden tevens de  basis voor 
dit kwaliteitsverslag. 
Daarnaast hanteert Bethanië een proces en control 
cyclus voor het structureel in kaart brengen van acties 
van alle bedrijfsprocessen. Deze cyclus wordt per 
kwartaal geëvalueerd en bijgewerkt.

In het najaar van dit verslagjaar zijn op MT-niveau 
enige wijzigingen doorgevoerd in de verdeling van het 
leidinggeven aan de verschillende afdelingen. Deze 
verdeling bestaat uit twee pijlers t.w. Bestuur & zorg o.l.v. 
de bestuurder en Bedrijfsvoering&facility o.l.v. de manager 
bedrijfsvoering&facility.

De stuurgroep iPVB heeft in het najaar 
besloten om te stoppen met de Pilot iPVB in 
Wicherumloo. De start van het project heeft 
onze collega’s veel inzicht gegeven in het nog 
meer maatwerk bieden aan onze cliënten. 
Omdat het voor de korte en middellange 
termijn nog te weinig perspectief biedt én 
omdat het veel extra inzet heeft gevraagd van 
onze medewerkers,  hebben we besloten om 
hier niet mee door te gaan.  

Raad van Bestuur 
   Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de 

bestuurder van Bethanië dit verslagjaar niet 
meegelopen op de verschillende afdelingen. 
De contacten met bewoners zijn minimaal 
geweest; er heeft veel schriftelijk contact 
plaats gevonden over de maatregelen. Dit is 
door de bewoners gewaardeerd. 

   Omdat de Raad van Bestuur als voorzitter 
van het crisisteam continu fysiek aanwezig 
was, was er veel en direct contact met de 
zorgprofessionals. Via het viruspreventie-
mailaccount was de Raad van Bestuur ook 
laagdrempelig aanwezig en beschikbaar. 
(Grote) fysieke bijeenkomsten waren door 
COVID-19 niet mogelijk, maar contact 
is op veel andere creatieve manieren 
vormgegeven.

   De Ondernemingsraad en Cliëntenraad 
hebben de Raad van Bestuur ook in 2021 
regelmatig gevraagd en ongevraagd 

geadviseerd met betrekking tot het gevoerde 
beleid, de financiële resultaten, de begroting 
en het jaarwerkplan en het beleid t.a.v. corona. 
De verstandhouding met deze organen is 
goed en de organen bieden meerwaarde voor 
een goede besturing van de organisatie. Er is 
sprake van goede samenwerking en voldoende 
nabijheid en distantie tot de Raad van Bestuur 
om vrijuit te kunnen spreken en gezamenlijk 
tot goede besluiten te komen voor bewoners/
cliënten, medewerkers en vrijwilligers. In het 
laatste kwartaal van het verslagjaar heeft 
de Vrijwilligersraad een doorstart gemaakt. 
We hopen elkaar in 2022 weer structureel te 
ontmoeten.  Medewerkers met ondersteuning 
van onze gewaardeerde vrijwilligers, zijn ons 
belangrijkste middel om meerwaarde te bieden 
aan de bewoner en cliënt en deze goede zorg 
te laten ervaren. Het is dus van groot belang 
dat zowel bewoners/cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers tevreden zijn en dat hierin een balans 
wordt gevonden. 

   De Identiteitsraad kon gelukkig weer bij elkaar 
komen in 2021. Waardevolle gesprekken waarin 
werd meegedacht en geadviseerd over ethische 
kwesties. 

   De Raad van Bestuur hecht aan de inhoud van 
het Kwaliteitskader. De inhoud van het kader 
komt overeen met zorgmissie en – vormgeving 
van Bethanië. Het kader helpt om de koers te 
bepalen en indicatoren te hebben waardoor de 
zorg geoptimaliseerd en getoetst kan worden. 

Dit positieve signaal draagt bij aan het uitwerken 
van het kwaliteitsplan. 

   Het lerend netwerk is een fijn netwerk waarin 
we zaken met elkaar kunnen delen. 

  De ervaringen zijn heel positief. Het is 
verfrissend om bij elkaar in de keuken te kijken 
en van elkaar te leren. 

   De Raad van Bestuur heeft in het verslagjaar de 
Collegereeks “de stijl van de Leider” met succes 
afgerond. Daarnaast is het volgen van intervisie 
met andere bestuurders een vast onderdeel van 
de agenda. 

Raad van Toezicht
   De RvT heeft in 2021 zeven keer vergaderd, 

inclusief het jaarlijks overleg met de Cliëntenraad 
en Ondernemingsraad.  Deze vergaderingen 
werden alle bijgewoond door de Raad van 
Bestuur. 

   De Raad van Bestuur legt ieder kwartaal 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht 
over het gevoerde beleid volgens een vast 
rapportagemodel. De rapportage gaf in het 
verslagjaar geen aanleiding om de begroting en 
het jaarplan aan te passen. 

Andere informatiebronnen voor de Raad van 
Toezicht zijn het meerjarenbeleidsplan, het 
jaarwerkplan, de begroting, het jaardocument, 
het personeelsbeleid, de uitkomsten metingen 
cliënttevredenheid, de externe auditrapporten van 
PREZO, de rapportages over risicomanagement 
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en het jaarlijkse contact met de Cliëntenraad en 
met de Ondernemingsraad.
   Verder ontvangt de Raad van Toezicht 

regelmatig uitnodigingen voor diverse 
bijeenkomsten voor medewerkers, 
vrijwilligers of bewoners waarbij men 
informeel de sfeer kan proeven. Normaal 
gesproken is ook hierbij regelmatig een 
lid van de Raad van Toezicht aanwezig, 
maar door COVID-19 zijn geen fysieke 
bijeenkomsten georganiseerd. Wel is de 
Raad van Toezicht op diverse momenten 
digitaal betrokken en geïnformeerd.

   Besluiten die de Raad van Bestuur heeft 
genomen en ter goedkeuring aan de Raad 
van Toezicht zijn voorgelegd, betreffen onder 
andere het kwaliteitsplan 2022,de begroting 
voor 2021 en voornemens tot nieuwbouw.

   Daarnaast heeft de Raad van Bestuur elke 
vergadering voor zover van toepassing 
gerapporteerd over de zorgverlening 
in Bethanië Ede en woonzorgcentrum 
Wicherumloo in Wekerom.

Vanuit de VVAR
De VVAR kijkt terug op een jaar waar in 
bepaalde zin een nieuwe start is gemaakt.  De 
VVAR-leden zijn op de voorzitter na, allemaal 
nieuwe VVAR-leden. Dit maakte dat, zeker 
toen het zwangerschapsverlof aanbrak van de 
voorzitter, het gevoel leefde; ‘we hebben niet 
de expertise die voorgaande VVAR-leden wel 

hebben, maar samen doen we ons best om de 
VVAR een gezicht te geven.’
De VVAR is dankbaar voor waar ze nu staat; er 
is in dit ‘korte’ jaar (de eerste vergadering met de 
nieuwe VVAR leden was in april) toch gewerkt aan 
essentiële verpleegkundige thema’s. 

Gezond en wel
De VVAR heeft zich verdiept in de mogelijkheden 
van een flexpool Bethanië-breed om in geval van 
openstaande diensten dit met eigen personeel 
te kunnen oplossen. De planners staan open om 
een gesprek hierover aan te gaan. Ook het MT en 
de personeelsadviseur staan positief tegenover 
dit voorstel. Nadat de VVAR in haar adviserende 
rol met de planners heeft gesproken, hoopt de 
raad dit uit te zetten bij het MT, zodat er verder 
onderzoek door hen wordt gedaan.

Kennen en gekend worden 
De VVAR-leden hebben zich aangemeld bij het 
landelijk netwerk via V&VN. Hierdoor ontvangen zij 
periodiek nieuwsbrieven van V&V afdeling VVAR 
en worden leerzame en interessante workshops/
webinars gegeven voor de VVT sector die input 
geven voor de rol als VVAR binnen Bethanië en die 
de mogelijkheid geven tot het sparren met andere 
VVAR-leden.
Binnen Bethanië geeft de raad meer bekendheid 
via Intranet door het schrijven wie ze is en wat ze 
voor collega’s en afdelingen kan betekenen in haar 
adviserende rol.

De VVAR heeft onderzocht of binnen het lerend 
netwerk nog andere VVAR-ren zijn. Dit is echter 
niet het geval. De kwaliteitsfunctionaris is gevraagd 
om tijdens de intercollegiale overlegmomenten 
aandacht te vragen voor het belang van het 
hebben van een VVAR bij de collega-organisaties.

Boeien en (ver)binden
De VVAR wil meer verbinding leggen met de 
andere adviesorganen binnen Bethanië. Dit is 
besproken met de bestuurder die aangaf dat deze 
behoefte ook bij andere adviesorganen leeft. Hier 
wordt in 2022 vorm aan gegeven. 

Wonen en omgeving
De VVAR heeft ook meegedacht in het creëren 
van meer GVP-ers binnen Bethanie. Momenteel 
is nog maar één GVP-er werkzaam binnen de 
organisatie. De VVAR heeft meegewerkt aan 
het adviesstuk om geleidelijk aan een team van 
GVP-ers te starten zodat er meer kennis en 
expertise komt en deze collega’s geconsulteerd 
worden door collega’s. Dit adviesstuk is intussen 
vastgesteld door het MT.
De VVAR heeft in 2021 verbinding gelegd met 
het BIG team en heeft zich laten informeren over 
de nieuwe wijze van aftoetsen in de praktijk. De 
VVAR heeft meegedacht in het adviesstuk over 
het te bouwen skills lab. Het MT heeft dit intussen 
vastgesteld en de eerste voorbereidingen zijn 
getroffen met het realiseren van het skills lab. 
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Vakmanschap en Eigenaarschap
De training van verpleegkundigen met 
aandachtsgebied kwaliteit heeft de VVAR 
met belangstelling gevolgd. In 2021 heeft de 
scholing plaats gevonden vanuit WOL voor 
de verpleegkundigen met aandachtsgebied 
kwaliteit. Over deze scholing heeft de VVAR 
met belangstelling zich laten informeren en 
de follow up gemonitord. De VVAR heeft 
aandacht gevraagd voor de positionering 
van deze verpleegkundigen. In het gesprek 
met de bestuurder werd toegelicht dat deze 
verpleegkundigen meer overstijgend bezig zijn 
in de praktijk. Ze bevragen collega’s en geven 
feedback op het werk en het vakinhoudelijk 
bezig zijn, merken aandachtspunten op en zo 
nodig houden ze steekproefsgewijs metingen.  
Zo kan meer en meer de kwaliteit geborgd 
worden middels toetsing in de praktijk.

Tot slot…
In het afgelopen jaar heeft de VVAR haar 
weg gezocht in het vormgeven van dit 
adviesorgaan, de VVAR.  Zij ziet het belang 
van het adviesorgaan zeker in en hoopt 
ook in het nieuwe jaar verder te werken 
aan het verbeteren van kwaliteit van zorg 
in het algemeen en in verzorgende en 
verpleegkundige zorg in het bijzonder.

Vanuit de Ondernemingsraad
Het jaar 2021 stond evenals het voorgaande 

jaar veelal in het teken van de coronapandemie die 
ook onze organisatie en medewerkers privé raakte. 
Dit gaf druk op alle fronten, zowel organisatorisch 
om alle roosters dicht te krijgen, zorgen om 
gezondheid van cliënten en medewerkers, als 
de nodige maatregelen die getroffen moesten 
worden. 
De Ondernemingsraad is dankbaar dat we het jaar 
op een goede manier konden afsluiten.

Bethanië heeft in haar beleidsplan vijf speerpunten 
aangegeven waaruit waardevolle zorg wordt 
gegeven. De Ondernemingsraad heeft het 
afgelopen jaar regelmatig de bestuurder van 
advies voorzien en wel/niet instemming gegeven 
aangaande deze punten. 

De Ondernemingsraad vindt daarbij drie 
kernwaarden erg belangrijk:
• Ambitie

• Vertrouwen

• Verbinding

Haar doel is om deze kernwaarden zichtbaar te 
laten zijn in wie ze is en in hun werkzaamheden als 
Ondernemingsraad.

Gezond & Wel/Kennen en Gekend worden/
Boeien & Verbinden
De OR heeft instemming verleend aan de memo 
thuiswerken en de bruikleenovereenkomst. De OR 
vindt het belangrijk dat de werkgever faciliteert in 
een goede thuiswerkplek. 

De OR heeft begin van het jaar een brief gestuurd 
naar de bestuurder inzake de ontwikkelingen in de 
organisatie. Deze brief kwam mede tot stand naar 
aanleiding van gesprekken die de OR eind van 
2020 heeft gevoerd met alle coördinatoren. Mede 
naar aanleiding hiervan heeft de OR aandacht 
gevraagd voor de werkdruk algemeen maar ook 
specifiek voor het middenkader. 
De OR heeft instemming verleend aan twee 
nieuwe functies t.w. coördinator welzijn en 
pilot/voorlopig tijdelijke vacature voor planner/
ondersteuner in Wicherumloo.
De OR heeft geen instemming verleend inzake het 
voorstel Goede Vrijdag tot een feestdag te maken 
en daarbij de collega’s een verplichte vrije dag te 
geven. De OR hecht zeker aan het belang stil te 
staan bij deze dag, maar vindt dat een ieder zelf 
de keuze heeft wat invulling betreft om te werken 
of niet.

Twee leden zijn vanuit de OR lid van de 
Arbocommissie. Zij hebben aangegeven dat zij
zich niet kunnen vinden in de verantwoordelijkheid 
die bij de OR gelegd is voor het Arbo
werk. De bestuurder en P&O zullen het huidige 
beleidsplan wijzigen. Er is regelmatig overleg 
geweest met de preventiemedewerker. Vanuit de 
OR is ook aandacht gevraagd om te zoeken naar 
uitbreiding van ergocoaches.

Wonen & Omgeving
De OR steunt de nieuwbouwplannen van Bethanië, 
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gezien de ontwikkelingen op de wachtlijst en de toenemende vergrijzing. Zorg 
zowel van MT als van de OR is echter de hiervoor benodigde uitbreiding van 
personeel, dit zal gezien de krapte in de arbeidsmarkt een uitdaging worden.

Vakmanschap & Eigenaarschap
Het betekent dat de OR op een positieve wijze een belangrijke bijdrage levert 
aan het tot stand komen van beleid en meedenkt door advies en instemming.

Doel: Impact hebben en zichtbaar zijn bij bestuurder ten behoeve van 
de achterban.
Maatwerk leveren, dit hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. (Couleur 
Locale)

Het afgelopen jaar heeft de OR instemming verleend om in het contract van 
VIG-ers met minimaal 16-24 uren vast te leggen dat zij tevens EVV’er taken 
krijgen. Zij zijn hiervoor geschoold en op deze manier wordt het tekort aan 
EVV’ers opgelost.
De OR heeft instemming verleend aan het voorstel van de werkgever om 
50% te betalen van de premie van de WIA-aanvullingsverzekering. Zij heeft 
aangegeven dat het belangrijk is dat deze verzekering ook toegankelijk is voor 
medewerkers met een tijdelijk contract.
Inzake een Memo Afspraken rond BBL-leerlingen heeft de OR een positief 
advies gegeven.
Instemming is ook verleend aan het Kwaliteitsverslag 2020 en de Jaarrekening 
van 2020 waarvoor complimenten werden uitgesproken. Een positief advies 
werd uitgebracht wat betreft het Kwaliteitsplan 2022 en de begroting voor 
2022. Aantekening daarbij is gemaakt dat het belangrijk is de uitstroom/
vertrek van huidige medewerkers kritisch te blijven volgen; naast werving is 
het behoud van eigen personeel punt van aandacht.

Een positief advies heeft de OR gegeven inzake de leverantie van een nieuw 
ECD. Naar aanleiding van een presentatie/leveranciersmatrix en contact 

met collega’s uit de werkgroep, is besloten het advies voor aanschaf van 
Adapcare/Careratio te ondersteunen.

Terugblik
De Ondernemingsraad kijkt terug op een enerverend jaar vol met uitdagingen.
De raad heeft een fijn team met leden die elkaar vanuit de verschillende 
disciplines goed aanvullen.
De lijnen met de bestuurder zijn kort en de raad weet haar te vinden voor 
zowel formele als informele momenten, dit wordt als prettig ervaren. Het 
is goed te zien dat punten die bij de bestuurder zijn aangedragen, werden 
meegenomen in de besluitvoering en dat de resultaten zichtbaar waren.
De Ondernemingsraad wil met een ieder het gesprek blijven aangaan en 
bouwt aan een gezonde organisatie waar iedereen graag werkt en trots op 
mag zijn!

Vanuit de Cliëntenraad
De CR werd actief betrokkenen bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. 
Waarnodig werd instemming en/of advies gevraagd. Ook de CR gebruikt de 
speerpunten vanuit het strategisch beleidsplan voor de verslaglegging.  

Gezond en Wel
Leden van de CR hebben op verzoek van het bestuur actief deelgenomen aan 
de sollicitatierondes voor de vacatures van specialist ouderengeneeskunde 
en Physician Assistent. CR heeft naar aanleiding van deze gesprekken direct 
terugkoppeling gegeven aan de bestuurder over haar bevindingen. 

De CR is geïnformeerd over de voortgang van het Voedingsplan van Team 
Horeca in samenwerking met de diëtiste en de logopediste. Insteek KSW 
om afdelingsgewijs maaltijden te bereiden komt onder druk door de meer 
complexe zorg op sommige afdelingen. Uitgangspunt is gezond eten en 
wat de bewoner graag wil. De verantwoorde wijze waarop met maaltijden / 
voeding wordt omgegaan en de flexibiliteit van de keuken / het restaurant 

in het meedenken van de juiste oplossing voor de juiste zorglocatie zijn 
opvallend en worden gewaardeerd door de CR.

De CR heeft besloten om de geestelijk verzorger, de muziektherapeut, 
de manager bedrijfsvoering&facility, vertegenwoordigers van welzijn en 
de Hospice en de Vrijwilligersraad in de toekomst uit te nodigen om een 
presentatie over hun werk te geven. Deze lijst is dynamisch en kan worden 
aangevuld.

In mei is er een advies gegeven over de keuze van de leverancier van het 
nieuwe ECD.

De notitie van de RvB inzake Visie op Vrijheid en Veiligheid is besproken en de 
CR heeft haar instemming gegeven. Eind 2021 werd de analyserapportage 
van de Wzd toegelicht en besproken.

In november is de instemmingsaanvraag voor de werkwijze MDO en 
zorgleefplannen besproken. De bestuurder zal hierover aanvullende informatie 
verstrekken.

De stand van zaken rondom de maatregelen COVID-19 werd continu 
over en weer gedeeld. De reguliere updates naar de bewoners en/of 
vertegenwoordigers werden zeer gewaardeerd. De voorzitter van de CR heeft 
mandaat om de bezoekregelingen met het crisisteam te bespreken. De CR 
heeft ingestemd met alle aanpassingen. 

Kennen en gekend worden
De voorzitter en secretaris hebben de Raad van Toezicht bezocht en 
gesproken over de werkzaamheden van de CR en de plannen voor het 
komende jaar.
De afgevaardigde van de CR heeft verslag gedaan van de vergadering met de 
Stichting Vrienden van Bethanië.

De CR heeft stilgestaan bij het overlijden van de voorzitter de CR. 
Diverse gesprekken met mogelijke kandidaten voor zijn opvolging, hebben 
nog niet geleid tot het aanstellen van een opvolger. Een oproep is in Wegwijs 
gedaan voor de werving van een nieuwe voorzitter.

Boeien en (ver)binden 
De richtlijnen rondom de Lief-en-Leed pot voor leden van de CR zijn 
aangepast en geactualiseerd. De financiën van de Lief- en-Leedpot over de 
jaren 2019 en 2020 zijn opgemaakt, gecontroleerd en in orde bevonden. 
De CR heeft vanwege de coronamaatregelen besloten in dit verslagjaar 
geen jaarvergadering te houden. De cliënten zijn hierover geïnformeerd en 
gelijktijdig werd meegedeeld dat de  financiën gecontroleerd en in orde zijn 
bevonden.

Er is een interview (geplaatst in het huisblad Wegwijs) geweest met een lid 
van de CR over het plustraject Waardigheid en Trots op Locatie; dit lid nam 
namens de CR deel aan het projectteam Samen voor kwaliteit. 
De voorzitter heeft in een artikel in Wegwijs geschreven over het overleg met 
de bestuurder inzake de begroting, het beleidsplan en het kwaliteitsplan. Ook 
is een artikel geschreven over het werk van de CR.

Communicatie tussen CR en bewoners was beperkter door de 
coronamaatregelen. Spontane ontmoetingen in restaurant of in de omgeving 
van de vestigingen konden helaas niet plaats vinden waardoor het informeel 
“ophalen van informatie” restrictiever was. 
De CR is gestart om de bestaande informatiefolder van de CR te actualiseren.

Aan het einde van het jaar heeft de CR traditiegetrouw amaryllisbollen en 
bloemstukjes uitgedeeld aan bewoners en in de (huis)kamers.
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Wonen & omgeving
Instemming werd gegeven voor aanpassing van de Producten- en 
dienstencatalogus van Bethanië. 

De CR werd geïnformeerd over het besluit om een derde huiskamer op De 
Bosrand in te richten in de balkonzaal.

In de vergadering in december is het instemmingsverzoek inzake vastgoed 
besproken en daarna gegeven.

Vakmanschap & Eigenaarschap
Door de bestuurder is akkoord gegeven voor het inschakelen van 
deskundigen van het LOC voor begeleiding/advisering van de CR.

Op verzoek van de bestuurder heeft de CR het kwaliteitsplan 2022 besproken 
en hierin ingestemd. Ook het adviesverzoek over de begroting 2022 werd 
besproken waarna de CR een positief advies afgaf. 
Een positief advies werd gegeven inzake de Jaarrekening 2020 en instemming 
werd gegeven over het kwaliteitsverslag 2020.

De CR heeft besloten in de toekomst een eigen jaarplan op te stellen; het 
jaarplan voor 2022 en het vergaderrooster werden inmiddels vastgesteld.
Medezeggenschapregeling en het Huishoudelijk reglement zijn definitief 
vastgesteld en ondertekend.

Vanuit de Vrijwilligersraad
De VwR vergaderde in 2021 slechts twee keer en had daarnaast drie keer 
een overleg met Raad van Bestuur. In het overleg met de RvB werd het 
kwaliteitsverslag 2020 besproken. Daarnaast vond een gezamenlijk overleg 
plaats betreffende het collectief aftreden van de leden van de VwR. In dit 
overleg is uitvoerig gesproken over zowel de wens van de RvB om binnen 
Bethanië een VwR te hebben, als de redenen waarom de VwR heeft gemeend 
zich niet meer herkiesbaar te willen stellen. Er kwam een dringend verzoek 
van de bestuurder aan de VwR om nog één jaar aan te blijven. In dit jaar zal 
de VwR actief betrokken worden bij zaken die spelen rondom vrijwilligers 
en zullen zij zichzelf bekend maken binnen de organisatie. De VwR heeft dit 
verzoek besproken en toegezegd om als huidige VwR bestaande uit vier 
leden, nog een jaar aan te blijven en wel tot 1 november 2022. 

Identiteitsraad Bethanië
In 2019 heeft Bethanië de zgn. Identiteitsraad opgericht om de betekenis 
en herkenbaarheid van de protestants christelijke identiteit van Bethanië te 
waarborgen. 
De Identiteitsraad adviseert de Raad van Bestuur over de invulling van de 
identiteit in en rond Bethanië. De raad denkt (en op onderdelen werkt) mee 
rond de vraag hoe de beleden identiteit een herkenbare en zichtbare vertaling 
krijgt naar de praktijk van alledag.
De (adviserende) rol van de Identiteitsraad is zowel onderscheidend als 
aanvullend op de rol van de andere adviesorganen. Het is belangrijk dat zowel 
de betekenis als bedoeling van de Identiteitsraad (h)erkend en benut wordt 
door management en andere adviesorganen.

De Identiteitsraad komt doorgaans drie keer per jaar bij elkaar. De Raad van 
Bestuur deelt daarbij de plannen waarop advies kan worden gegeven, de 
leden informeren elkaar en bespreken de mogelijkheid tot versterking van de 
betrokkenheid van het netwerk. 
 

09. Financieel beleid

Resultaat
Het exploitatieresultaat van Stichting Bethanië over het jaar 2021 bedraagt 
€ 562K positief (2020: € 549K positief). Het resultaat bedraagt 4,8% afgezet 
ten opzichte van de bedrijfsinkomsten. Bethanië streeft naar een minimaal 
rendement van 1,00% van de omzet. De stijging van het exploitatieresultaat 
2021 ten opzichte van 2020 bedraagt € 13K (2,4%). 

Coronakosten
De compensatieregelingen voor coronakosten zijn voorgezet in het jaar 
2021. Het Zorgkantoor heeft de meerkosten COVID-19 volledig vergoed. Ook 
hebben zij de geleden omzetderving voor Wlz Dagbesteding, als gevolg van 
afschaling op basis van RIVM maatregelen, volledig vergoed. Dit betreft een 
compensatie van € 68K. Vanuit het Sociaal domein was er voor 2021 geen 
compensatieregeling voor omzetderving Wmo. De gemeente Ede heeft wel 
alle meerkosten COVID-19 vergoed. De Zorgverzekeraars compenseren in 
2021 maximaal 3,0% van de omzet. Hiervan moet nog een verrekening plaats 
gaan vinden. 

Twee zorgverzekeraars hebben in 2021 de Continuïteitsbijdrage 2020 
vastgesteld. Van de ontvangen voorschotten is € 46K definitief toegekend. Dit 
bedrag is als baten opgenomen in de exploitatie 2021.

In het resultaat van € 562K zitten een aantal éénmalige opbrengsten en/of 
kosten. Na eliminatie daarvan ziet het genormaliseerde resultaat er als volgt uit:

 

Bedrijfsresultaat (x € 1.000,-) 2021 2020 verschil

Totaal bedrijfsopbrengsten 11.778 11.215 563 

Totaal bedrijfslasten 11.216 10.666 550
 

Bedrijfsresultaat 562 549 13

 

Genormaliseerde resultaat (x € 1.000) 2021 2020

 Exploiratieresultaat  562 549

 - budget WLZ voorgaande jaren  eenmalige baten 0 -75

 - nabetaling UWV 2019 vangnet eenmalige baten 0 -35

 - niet vergoede meerkosten COVID-19 Zvw eenmalige kosten 0 42

 - vergoeding catastrofefonds COVID-19 Wlz eenmalige baten 0 -54 

 - baten voorgaande jaren CB Zvw 2020  eenmalige baten -47 0

 - dotatie aan voorzieningen eenmalige kosten -227 60

Genormalieerd resultaat boekjaar  288 487

 

Meerkosten COVID-19 uitbraak in boekjaar 2021  (x € 1.000) 

 WLZ ZVW WMO Totaal

Personele meerkosten corona 132 10 3 145

Materiële meerkosten corona 78 5 8 91

Totale meerkosten 210 15 11 236

- compensatie meerkosten 95 15 11 121

- compensatie kwaliteitskader catastrofefonds 119 0 0 119

- compensatie totaal 214 15 11 240

 

Saldo meerkosten COVID-19 4 0 0 4

Het was fijn te kunnen 
meelezen in het ECD.
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Bedrijfsopbrengsten

 

Bedrijfsresultaat  (x € 1.000,-)

 Bedrijfsopbrengsten: 2021 2020 verschil

 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 9.085 8.300 785

 Correcties wettelijk budget voorgaande jaren WLZ 0 75 -75

 Opbrengsten Zvw 977 1063 -86

 Opbrengsten Wmo 466 424 42

 Zorg-gerelateerde corona-compensatie 309 334 -25

 Zorg-gerelateerde corona-compensatie voorgaande jaren Zvw 47 0 47

 Eigen bijdragen cliënten 42 52 -10

 Overige zorgprestaties 168 159 9

 Totaal zorgopbrengsten 11.094 10.407 687
 

 Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 287 479 -192

 Overige bedrijfsopbrengsten 397 329 68

  684 808 -124
 

 Totaal bedrijfsopbrengsten 11.778 11.215 563

De meerkosten als gevolg van de corona uitbraak bedroegen € 236K in het 
boekjaar 2021. Deze zijn volledig gecompenseerd vanuit de steunmaatregelen 
door Zorgkantoor Menzis, de gemeente Ede en de zorgverzekeraars. De 
eventuele compensaties door de zorgverzekeraars waren bij de opstelling van 
de jaarrekening 2021 nog onzeker en zijn derhalve opgenomen voor de intern 
berekende kosten voor de zorgverzekeringswet. 

De totale bedrijfsopbrengsten zijn met € 563K gestegen (5,0%) ten 
opzichte van 2020 naar € 11.778K in 2021. Hierin is een bedrag van € 309K 
opgenomen voor vergoeding van gemaakte extra coronakosten.  

De omzet Wlz is gestegen met € 785K. Dit is met name te verklaren 
door het extra budget voor de uitvoering van de regeling kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (€ 199K), ZZP plaatsen in het Hospice, een toename van 
VPT plaatsen en indexatie van de NZa tarieven.   

In 2021 zijn met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten voor het 
leveren van Wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met alle 
verzekeraars is een integraal tarief afgesproken voor de zorgfuncties PV en 
VP. De omzet Zvw is gedaald met € 86K. Dit komt mede doordat een aantal 
plaatsen in het Hospice in 2021 gefinancierd is geweest via de Wlz op basis 
van ZZP VV10 indicaties in plaats van Zvw financiering Wijkverpleging.  Ook 
zijn meerdere cliënten met een Zvw indicatie in 2021 overgaan naar de Wlz, 
waar zij de zorg thuis blijven krijgen met een MPT of VPT financiering.  

Het budget voor de Wmo is met € 42K toegenomen. Dit is voornamelijk het 
gevold van een licht herstel van de omzet dagbesteding ten opzichte van 
2020 en een hogere productie Huishoudelijke hulp.  Toch is er in 2021 nog 
sprake geweest van omzetreductie op de Dagbesteding door COVID-19. 
Als gevolg van de RIVM maatregelen is de capaciteit van het aantal 
dagbestedingsplaatsen gereduceerd geweest in 2021. Zorgkantoor Menzis 

Bedrijfslasten

 

Bedrijfsresultaat  (x € 1.000,-)

 Bedrijfslasten: 2021 2020 verschil

 Personeelskosten in loondienst 6.709 6.416 293

 Personeelskosten niet in loondienst 636 511 125

 Personeelskosten overig 409 583 -174
 

 Totaal personeelskosten 7.754 7.510 244

 Afschrijvingen op materiële vaste activa 659 649 10

 Personeelskosten niet in loondienst 2.447 2.149 298

 Financiële baten en lasten 356 358 -2
 
  3.462 3.156 306

 Totaal bedrijfslasten 11.216 10.666 550

heeft deze omzetderving Dagbesteding Wlz volledig vergoed. De Wmo kende 
in 2021 geen compensatieregeling voor omzetderving.

In de opbrengsten is in totaliteit € 309K aan corona-compensatie opgenomen 
voor het jaar 2021. Deze compensatie betreft in grote lijnen de volgende 
zorgdomeinen: Wlz (€ 283K), Zvw ( € 15K) en Wmo (€ 11K). In 2021 is door 
twee zorgverzekeraars Continuïteitsbijdrage over het jaar 2020 vastgesteld. 
Hierbij is een bedrag vergoed van 46K voor continuïteitsbijdrage COVID-19. 
    
Voor het uitbetalen van de zorgbonus 2021 aan de zorgprofessionals als 
waardering van de Overheid voor de inzet van het personeel gedurende de 
coronaperiode is een subsidie ontvangen van € 113K. 

Tegenover de stijging van de bedrijfsopbrengsten staat een stijging van de 
bedrijfslasten van € 550K (5,1%) ten opzichte van vorig boekjaar.
Dit komt specifiek door een toename van de personele kosten met € 418K. De 
kosten personeel in loondienst zijn toegenomen met € 293K. Deze is vooral 
het gevolg van extra inzet van zorgformatie ten behoeve van de realisatie 
van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (circa € 170K). Daarnaast is sprake 
geweest van personele meerkosten door COVID-19. 
Daarnaast zijn de CAO lonen per 1 juli 2021 met 3,00% verhoogd. De kosten 
personeel niet in loondienst zijn gestegen met € 125K. 
Aan uitzendkrachten in de zorg is € 82K meer ingezet in 2021 ten opzichte 
van 2020. Dit komt vooral door onvoldoende beschikbaarheid in de 
gecontracteerde formatie. Enerzijds was veel personeel ziek door corona of 
moesten zij preventief thuisblijven. Anderzijds krijgt Bethanië bij het werven 
van nieuw zorgpersoneel steeds meer te maken met de krapte op de 
arbeidsmarkt. Een deel van de  behandeldienst was in loondienst in 2020. In 
2021 was er vooral sprake van inzet van behandelaren op ZZP-basis. 

In 2021 is een bedrag uitbetaald aan zorgbonussen van € 113K.  

De overige bedrijfskosten zijn gestegen met € 298K, waarvan € 95K 
veroorzaakt door materiële meerkosten COVID-19, € 41K door overige 
investeringen Kwaliteitskader en € 166K voor het treffen van de voorziening 45 
dienstjaren. Op basis van de CAO VVT kunnen werknemers met een zwaar 
beroep, die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector Zorg & Welzijn, uit 
dienst treden met behoud van een uitkering door de (laatste) werkgever van 
maximaal € 1.847 per maand voor een periode van 3 jaar.
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Eigen vermogen per 31-12-2021

Het resultaat 2021 bedraagt € 562K. Dit bedrag 
is aan de Reserve Aanvaardbare kosten (RAK) 
toegevoegd. Conform de beleidsregels van de 
NZa en de WTZa is de RAK vrij besteedbaar. 

Bij de nieuwbouw van Bethanië in 2015 was er 
een bestemmingsreserve Vastgoed gevormd om 
het optredende badkuipeffect  in de jaarrekening 
separaat weer te geven, zodat uit de jaarrekening 
blijkt op welke wijze het negatieve resultaat op 

het vastgoed in de komende jaren gedekt wordt 
vanuit het eigen vermogen en welk deel van het 
vermogen ‘vrij beschikbaar’ is voor Bethanië. Het 
doel van deze  bestemmingsreserve is inmiddels 
achterhaald. Het saldo van deze reserve (€ 808K) 
is volledig overgeheveld naar de RAK. 

Ook de bestemminsgreserve “Optimalisatie 
Bedrijfsprosessen” (€ 21K) en de algemene 
reserve (€ 246K) zijn in 2021 volledig overgeheveld 
naar de RAK. 
Tot slot is ook de voorziening Groot Onderhoud 

(€ 314K) overgeheveld naar de RAK. Bethanië 
kiest ervoor om investeringen aan gebouwen en 
installaties in het vervolg te gaan activeren op 
basis van de componentenregeling. 

Financiële ratio’s

Op basis van het resultaat van € 562K in 2021 
en de balansposten per 31-12-2021 kunnen voor 
Stichting Bethanië de volgende ratio’s worden 
gepresenteerd:  

Bovengenoemde financiële ratio’s worden door Bethanië en de accountant als (zeer) goed gekwalificeerd.

 Resultaatratio 2021 2020

 Resultaatratio totaal 5,23% 5,45% = Resultaat voor belastingen / Totaal bedrijfsopbrengsten 

 Rentabiliteit 8,40% 9,44% = Resultaat voor belastingen / Eigen vermogen 

 Liquiditeit 2021 2020   

 Netto werkkapitaal 5.093.816 4.168.825 = Vlottende activa / Kortlopende schulden 

 Working capital-ratio 259,9% 208,1% = Netto werkkapitaal / Kortlopende schulden  

 Quick ratio 3,08 3,08 = Vlottende activa / Kortlopende schulden

 Solvabiliteit 2021 2020    

 Solvabiliteit 40,3% 35,6% = Totaal eigen vermogen / totaal vermogen  

 Debt-ratio 59,7% 64,4% = Totaal vreemd vermogen / totaal vermogen  
   

 Overige kengetallen 2021 2020    

 Weerstandsvermogen 62,3% 57,8% = eigen vermogen/totaal bedrijfsopbrengsten  

 DSCR 1,98 1,95 = Bedrijfsresultaat + Afschrijvingen / Rentelasten + Aflossing

Ontwikkeling van de kosten

De kosten van de zorg zullen in de komende jaren 
naar verwachting flink stijgen. Om het huidige  
zorgpersoneelsbestand te kunnen behouden 
(reductie uitstroom) en te kunnen uitbreiden (aantal 
zorgvragers neemt in snel tempo toe)  wordt het 
door partijen in de zorg noodzakelijk  geacht om 
de salarissen substantieel te gaan verhogen. 
De vraag is in hoeverre de Overheid deze 
loonsverhogingen kan en wil compenseren aan 
zorgaanbieders. Een gevolg van de arbeidskrapte 
is ook dat zorgpersoneel steeds vaker als ZZP’er 
wil gaan werken. Ook dat heeft een kostprijs 
stijgend effect. Ook de FWG inschalingen van 
zorgpersoneel staan onder druk. Meer en meer 
zorgaanbieders zijn bereid om hun zorgpersoneel 
in te schalen in een hogere schaal dan voorheen. 
Dit zal tot gevolg hebben dat binnen afzienbare 
tijd alle zorgaanbieders deze keuze zullen (moeten) 
maken om te voorkomen dat zorgpersoneel 
vertrekt om financiële redenen.
Daarnaast zien we dat ook de materiële kosten 
sterk aan het stijgen zijn. Zo stijgen de prijzen van 
voedingsmiddelen en energie zeer sterk (van 10% 
tot wel 25%). 

Doordat de ouderenzorg in grote mate wordt 
gefinancierd  op basis van het aantal geleverde 
prestaties bestaat er een causaal verband tussen 
de kosten en de inkomsten van de organisatie. 
De ontwikkeling van de kosten hangt dus samen 

met de ontwikkeling van de zorginkomsten. Naar 
verwachting zullen de tarieven van zorgprestaties 
in de komende jaren verder onder druk komen te 
staan om daarmee een deel van de voorspelde 
verdubbeling van het aantal zorgvragers in de 
ouderenzorg te kunnen financieren. Daarnaast zal 
ook de schaarste van zorgpersoneel van grote 
invloed zijn op de ontwikkeling van kosten. 

Voor 2022 wordt een positief resultaat van € 75K 
nagestreefd. Hierin is een taakstelling van € 125K 
opgenomen. Deze dient te worden gerealiseerd 
middels extra inkomsten en/of aanvullende reducties. 

Financieel beheer

De financiële positie van Stichting Bethanië is 
stabiel en de gemaakte keuzes op financieel 
gebied bieden een voldoende solide basis 
voor de toekomst. In 2021 is een meerjaren 
exploitatiemodel ontwikkeld.  Bethanië beschikt 
over goede (financiële) instrumenten waarmee 
tijdig kan worden (bij)gestuurd, maar heeft wel de 
behoefte om de managementinformatie te blijven 
verbeteren. Als gevolg van de aanhoudende 
veranderingen binnen de Ouderenzorg en de 
verwachte sterke groei van het aantal oudere 
zorgvragers in de komende jaren, houdt Bethanië 
rekening met toekomstige onzekerheden ten 
aanzien van de financiering van de zorg.

Bethanië - 51
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Financiële risico’s

Stichting Bethanië brengt de interne en externe financiële risico’s zo 
goed als mogelijk in beeld. Deze risico’s maken onderdeel uit van de 
kwartaalrapportages en worden door de bestuurder besproken met de 
Raad van Toezicht. De volgende financiële risico’s kunnen in 2022 en 
daaropvolgende jaren van invloed zijn op de bedrijfsvoering en (financiële) 
positie van Bethanië:

   Voor 2022 wordt een landelijk percentage van 95,80% van de Wlz tarieven 
verwacht die gehanteerd gaan worden door alle zorgkantoren. Voor 2022 is 
een percentage van 96,10% afgesproken (risico 35K)

   De NHC wordt vanaf 2023 onderhandelbaar voor zorgkantoren. Verwacht 
wordt dat uitgegaan zal worden van één integraal tarief gelijk aan de zorg. 
Hierdoor dalen de NHC tarieven mogelijk met 4% vanaf 2023. (Risico 35K)

   De financiering van palliatieve zorg wordt mogelijk overgeheveld van de 
Wijkverpleging (circa € 550,- per dag) naar ELV (circa 335,- per dag) door 
andere verzekeraars in navolging op CZ (risico worst case € 275K bij 
bezetting 80% = 4 bedden)

   De kosten voor inventaris en ICT, onderhoud en medische middelen stijgen 
bij gelijkblijvende inkomsten vanuit het ZZP en NIC (risico € 150K)

   Meer inzet nodig van uitzendkrachten en ZZP’ers in de zorg vanwege 
arbeidskrapte (Risico € 75K)

   Stijging (langdurig) ziekteverzuim, onder andere na-ijleffecten COVID-19. 
Risico +1,5%  € 100K) 

 

10. Personeelssamenstelling

In 2021 zijn functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. 
Hierbij lag de focus op de balans tussen werk en privé. Daarnaast werd het 
bevoegd en bekwaam zijn van zorgprofessionals gecheckt.  

26 vertrekkende medewerkers hebben het uitstroomonderzoek ingevuld. 
Vanuit deze verslagen en input heeft P&O drie punten centraal gezet:
• Volgen van trainingen

• Samenwerking/communicatie binnen teams

• Balans werk/privé

Medewerkers hebben veel, vooral digitale, trainingen gevolgd in 2021, 
ondanks COVID-19. De samenwerking binnen teams wordt als goed ervaren, 
met als aandachtspunt de open communicatie/feedback. In de meeste 
gevallen is de balans werk/privé goed.
Vanuit het uitstroomonderzoek is gebleken dat 81,8% van medewerkers die 
de organisatie verlaten, Bethanië als werkgever zou aanraden. Eén positief 
antwoord kwam naar voren die door anderen in andere bewoordingen ook 
werd aangegeven: “Bethanië is een ontzettende fijne, betrokken werkgever, 
de sfeer in het huis is erg gezellig, vertrouwd en warm, ook onderling bij de 
collega’s merk ik enorme betrokkenheid en saamhorigheid.” 
Reden ontslag:
26% missen voldoende uitdaging in werkzaamheden 
22% bijbaantje (bijv. vakantiekrachten)
18% balans werk/privé
Vanuit het uitstroomonderzoek kwamen de volgende verbeterpunten naar 
voren: 
Wijze van beoordelen, bespreken, begeleiden en ondersteunen van de 
werkzaamheden door direct leidinggevende. Daarnaast kan de betrokkenheid 
van medewerkers bij belangrijke besluiten vergroot worden en is meer 

aandacht wenselijk voor werkomstandigheden en werkdruk. Begin 2022 
zullen deze punten meegenomen worden in een tussentijdse evaluatie.

In het afgelopen jaar is uitwerking gegeven aan het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek van eind 2019. Twee thema’s 
kwamen tijdens dit onderzoek naar voren die aandacht en opvolging kregen: 
communicatie en werkdruk. Door structurele communicatie over verschillende 
onderwerpen vanuit het MT en P&O veelal via het digitale platform Intranet, 
is de communicatie verbeterd. Daarnaast is veel aandacht gegaan naar 
de werkdruk in het primaire proces. Door middel van tips en tools zijn 
medewerkers handreikingen gegeven om de werkdruk te verlagen. Daarnaast 
was het mogelijk om extra mensen in te zetten met de zgn. coronabanen. 
Hierdoor hebben in de eerste helft van 2021, vier extra mensen en in de 
tweede helft van 2021, drie extra mensen ondersteuning verricht bij de 
ADL-zorg.

Voor de zomer is gestart met het nieuw project ‘Medewerkersreis’ dat vanuit 
WZW mogelijk wordt gemaakt. Bethanië heeft ervoor gekozen onderzoek 
te doen op basis van de vraagstelling: “Hoe worden wij een aantrekkelijke 
werkgever voor verpleegkundigen?” In september zijn de eerste gesprekken 
gevoerd met coördinatoren en verpleegkundigen over dit onderwerp. Het 
project wordt in 2022 voortgezet.

Verzuim
Het ziekteverzuim in 2021 bedroeg 5,20% (excl. zwangerschap) en is gedaald 
ten opzichte van 2020 (5,86%) terwijl er meer coronabesmettingen waren. Het 
kortdurend verzuim was dit jaar hoger. Het langdurig verzuim was juist lager 
en daarom is het verzuim dit jaar lager dan in 2020. Het kortdurend verzuim 
heeft dit jaar extra aandacht gekregen. Coördinatoren krijgen een signaal 
zodra bij een medewerker sprake is van frequent verzuim. Zij gaan hierover 
met de betreffende medewerker het gesprek aan. Hiervoor heeft P&O een 
gespreksformat ontwikkeld. 
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 2.1 - Aard van de aanstellingen 2021 2020

 Indicator 2.1.1 Aantal personeelsleden (gemiddeld over 2020) 207 192

 Indicator 2.1.2 Aantal fte (gemiddeld over 2020) 83,18 80,01

 Indicator 2.1.3 Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 18,3% 48,0%

 Indicator 2.1.4 Percentage inzet uitzendkrachten / Personeel Niet In Loondienst (PNIL) 4,0% 4,3%

 Indicator 2.1.5 Percentage kosten uitzendkrachten / Personeel Niet In Loondienst (PNIL) 10,7% 8,9%

 Indicator 2.1.6 Gemiddelde contractomvang (fte per personeelslid) 0,4 0,4

     

 2.2 - Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers    

 Indicator 2.2.1 Percentage fte per niveau zie specificatie zie specificatie

 Indicator 2.2.2 Aantal stagiairs 19 20

 Indicator 2.2.3 Aantal vrijwilligers 190 190

     

 2.3 - Ziekteverzuim      

 Indicator 2.3.1 Ziekteverzuimpercentage (Vernet) excl. vangnet 5,2% 5,9%

 Indicator 2.3.2 Meldingsfrequentie ziekteverzuim 1,51 0,8

     

 2.4 - In-, door- en uitstroom    

 Indicator 2.4.1 Percentage instroom 29,11% 29,01%

 Indicator 2.4.2 Percentage uitstroom 29,11% 29,01%

 Indicator 2.4.3 Percentage doorstroom kwalificatieniveau 8,09% 9,26%

     

 2.5 - Ratio personeelskosten / opbrengsten      

 Indicator 2.5.1 Fte zorg / cliënt-ratio 0,93 0,92

Ten aanzien van de personeelssamenstelling ten 
behoeve van het Kwaliteitskader zijn de volgende 
personeelsindicatoren Kwaliteitskader van 
toepassing geweest over het verslagjaar 2021.

Personeelsindicatoren Kwaliteitskader

Totaal organisatie (locaties Ede en Wekerom) 2021

Niveau Loonkosten Fte Fte %  Gem.LK/Fte

niveau 1 € 138.099   3,26 3,9% € 42.424 
niveau 2 € 633.673   14,90 17,9% € 42.520 
niveau 3 € 2.171.789   42,85 51,5% € 50.683 
niveau 4 € 767.899   13,02 15,7% € 58.970 
niveau 5 € 95.946   1,64 2,0% € 58.493 
niveau 6 € -     0,00 0,0% € -   
Behandelaren € 31.272   0,41 0,5% € 76.947 
Overig personeel € 17.369   0,28 0,3% € 61.975 
Leerlingen € 295.008   6,82 8,2% € 43.228  

Eindtotaal € 3.907.839  80,01 100,0% € 48.843

Totaal organisatie (locaties Ede en Wekerom) 2020

Niveau Loonkosten Fte Fte %  Gem.LK/Fte

niveau 1 € 131.232   3,13 3,8% € 41.935 
niveau 2 € 621.124   14,98 18,0% € 41.467 
niveau 3 € 2.084.231   41,73 50,2% € 49.940 
niveau 4 € 675.810   11,74 14,1% € 57.562 
niveau 5 € 103.704   1,77 2,1% € 58.578 
niveau 6 € -     0,00 0,0% € -   
Behandelaren € 21.551   0,26 0,3% € 83.966 
Overig personeel € 14.841   0,25 0,3% € 59.047 
Leerlingen € 255.346   6,15 7,4% € 41.540   

Eindtotaal € 3.907.839  80,01 96,2%   € 48.843 

Totaal locatie Ede 2021

Niveau Loonkosten Fte Fte %  Gem.LK/Fte

niveau 1 € 98.814   2,34 3,9% € 42.205  
niveau 2 € 392.809   9,22 15,4% € 42.614 
niveau 3 € 1.639.139   31,79 53,1% € 51.568 
niveau 4 € 606.284   10,23 17,1% € 59.272 
niveau 5 € 95.568   1,64 2,7% € 58.423 
niveau 6    0,0% € -   
Behandelaren € 31.272   0,41 0,7% € 76.947 
Overig personeel € 17.369   0,28 0,5% € 61.975 
Leerlingen € 182.196   3,92 6,5% € 46.518   

Eindtotaal € 3.063.450  59,81 100,0%   € 51.217 

Totaal locatie Ede 2020

Niveau Loonkosten Fte Fte %  Gem.LK/Fte

niveau 1 € 94.307   2,36 4,2% € 39.969  
niveau 2 € 396.494   9,64 17,2% € 41.111 
niveau 3 € 1.538.445   30,28 53,9% € 50.800 
niveau 4 € 459.801   7,76 13,8% € 59.277 
niveau 5 € 102.426   1,75 3,1% € 58.619 
niveau 6 € -     0,00 0,0% € -   
Behandelaren € 21.551   0,26 0,5% € 83.966 
Overig personeel € 162.779   3,85 6,9% € 42.226 
Leerlingen € 14.841   0,25 0,4% € 59.047   

Eindtotaal  € 3.907.839  80,01 100,0% € 48.843

Totaal locatie Wekerom 2021

Niveau Loonkosten Fte Fte %  Gem.LK/Fte

niveau 1 € 39.285   0,91 3,8% € 42.984  
niveau 2 € 240.864   5,69 23,8% € 42.367 
niveau 3 € 532.649   11,06 46,4% € 48.140 
niveau 4 € 161.615   2,79 11,7% € 57.864 
niveau 5 € 378   0,00 0,0% € 83.989 
niveau 6    0,0% € -   
Behandelaren    0,0% € -   
Overig personeel    0,0% € -   
Leerlingen € 112.813  2,91  12,2% € 38.795   

Eindtotaal € 1.087.604  23,37 98,0% € 46.540 

Totaal locatie Wekerom 2020

Niveau Loonkosten Fte Fte %  Gem.LK/Fte

niveau 1 € 36.925   0,77 3,2% € 47.961  
niveau 2 € 224.630   5,33 22,4% € 42.112 
niveau 3 € 545.786   11,45 48,0% € 47.665 
niveau 4 € 216.009   3,98 16,7% € 54.224 
niveau 5 € 1.279   0,02 0,1% € 55.419 
niveau 6 € -     0,00 0,0% € -   
Behandelaren € -     0,00 0,0% € -   
Overig personeel € -     0,00 0,0% € -   
Leerlingen € 92.568   2,29 9,6% € 40.423   

Eindtotaal € 1.117.197  23,85 100,0%  € 46.840 

Specificatie 
indicator 2.2.1
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Deskundigheid van medewerkers en opleidingen
Om te kunnen voorzien in de noodzakelijke ontwikkeling van de medewerkers, 
is een intensief opleidingsprogramma aangeboden.
Iedere zorgprofessional krijgt binnen twee maanden na indiensttreding 
inloggegevens voor e-learnings bij Mijn Noordhoff Health. Hierdoor kunnen zij 
snel meedoen aan deskundigheidsbevordering.

Binnen Bethanië worden verschillende stage- en werkleerplekken aangeboden 
voor de opleidingen van niveau 2 t/m 6. Dit draagt bij aan bewustwording van 
handelen en het delen van kennis.

Voortdurend worden medewerkers toegevoegd die de BHV-scholing volgen. 
Tien keer per jaar kunnen BHV’ers zich inschrijven voor een herhalingscursus. 
Hierdoor kunnen zij hun certificaat jaarlijks up to date houden. 
Alle zorgprofessionals hebben een aftekenlijst op hun functieniveau waarop 
voorbehouden handelingen geregistreerd staan. Ze moeten hun bekwaamheid 
op peil houden door het volgen van de e-learning en het uitvoeren conform 
de Vilans protocollen. De bekwaamheid is onderwerp van gesprek in jaarlijks 
functioneringsgesprek van elke medewerker. 

Er is een samenwerking tussen de teams van de thuiszorg en het hospice op 
het gebied van palliatieve/terminale fase van cliënten in de thuiszorg.
Twee collega's hospice hebben het verpleegkundigoverleg nieuw leven 
ingeblazen, waarbij verpleegkundigen van alle zorgafdelingen digitaal vergaderd 
hebben. Diverse medewerkers gaven aan dat dit waardevol was. 
Teams dagbesteding Ede en Wicherumloo voeren tweemaandelijks gezamenlijk 
overleg, zodat taken gedeeld worden en samenwerking en onderlinge 
communicatie wordt verbeterd. 
Een gezamenlijk overleg met afdelingen welzijn en dagbesteding vond plaats, 
waarbij ervaringen werden gedeeld en afspraken werden gemaakt om samen 
te werken rondom thema’s.

‘Lerende organisatie zijn’ doe je samen, net als ‘Samen leren en verbeteren’. 
Opleidingen stimuleert het delen van kennis intra- en interdisciplinair. Een 
Reflectieverslag heeft plaatsgevonden betreffende een casus, waarbij er sprake 
was van een bedreigde gezondheidssituatie van een zorgvrager. Onder leiding 
van de PA heeft dit gesprek met betrokken zorgprofessionals plaatsgevonden 
en is hiervan verslag gedaan door Opleidingen aan de rest van het team. Ook 
individuele initiatieven worden door Opleidingen gestimuleerd en zo nodig 
gefaciliteerd. Zo heeft een verpleegkundige van het hospice gevraagd om samen 
met een collega-verpleegkundige een scholing te verzorgen over palliatieve zorg. 
Uiteraard wordt dit geaccordeerd en ook enthousiast ontvangen. 

In samenwerking met de coördinator Opleidingen heeft de teamleider horeca 
een gastvrijheidstraining opgezet en ter goedkeuring aan de manager 
bedrijfsvoering&facility voorgelegd. In 2022 zal teamleider met zijn team de 
training oppakken.
Deze gastvrijheidstraining is in eerste instantie bestemd voor alle 
horecamedewerkers en kan organisatiebreed uitgezet worden. Een deel van het 
Team Horeca heeft een bijscholing digitale vaardigheden gevolgd.

Opleidingen is betrokken bij twee hospice verpleegkundigen die een scholing 
palliatieve zorg schrijven en voorbereiden die medio voorjaar 2022 verzorgd zal 
worden voor alle zorgprofessionals met niveau 3 en 4. Verder heeft Opleidingen 
een advies uitgebracht aan het MT over de positionering van de geriatrisch 
verpleegkundige. 

Teamleider horeca is vanuit Samen voor Kwaliteit gestart met het methodisch 
werken volgens de PDCA-cyclus. Binnen Team Horeca werd de PDCA-cyclus 
continu doorlopen en hiervan is verslag gemaakt en vonden structureel 
verbeteringen plaats. 

Twee collega’s hospice hebben de opleiding basismodule palliatieve zorg aan 
de UMC Utrecht Academie gevolgd en positief afgerond. Beiden hebben hun 

verbeteropdracht met het team gedeeld: t.w. betere 
spirituele zorg op het hospice en een beter cliënt ID 
direct bij opname van een cliënt.

De coördinator opleidingen heeft een opleidingsplan 
geschreven voor 2021.  
De interne EVV-eropleiding werd voltooid en 
ingediend ter accreditatie bij V&VN. Opleidingen 
heeft mede vorm gegeven aan de opfrisscholing 
Wzd en deze is in een tweetal scholingsmomenten 
aangeboden aan EVV-ers.  Het beoordelingsproces 
van een zorgprofessional die de GVP (Gespeciali-
seerd Verzorgende Psychogeriatrie) volgt, werd 
geïntensiveerd. 

Opleidingen heeft met het BIG-team onderzoek 
gedaan naar de werkwijze van bevoegd en 
bekwaam blijven van zorgprofessionals. De 
resultaten bleken onvoldoende.  Dit heeft ertoe 
geleid dat er een advies aan het MT is uitgebracht 
met het voorstel om meer de nadruk te leggen 
op het in teamverband oefenen en toetsen 
(werkplekleren) van VBH/RVH om het bekwaam zijn 
en blijven van zorgprofessionals te faciliteren. Dit 
is mogelijk door het opzetten van een eigen skills 
lab. waardoor een permanente oefenplek wordt 
gecreëerd voor het uitvoeren van voorbehouden en 
risicovolle handelingen. In 2022 volgt uitwerking van 
het plan. 
De personeelsadviseur heeft een training gevolgd 
over ‘dynamisch verbinden’. Ook wordt zij 
begeleid door een coach over deze methodiek. 

De eerste stappen zijn door haar gezet om de 
geleerde methodiek in te zetten in haar eigen werk 
en om de methodiek te gaan gebruiken bij de 
organisatieontwikkeling.

Medewerkers hulp bij huishouding hebben dit 
jaar de e-learning” stof genoeg” gevolgd. De 
opleiding bestaat uit verschillende modules o.a. 
communicatie, rapportage e.d.
Een aantal verpleegkundigen heeft de scholing 
wondzorg positief afgerond; aan hun functie is 
wondzorg als aandachtsgebied toegevoegd. 
Het vormgeven aan groeien en ontwikkelen van 
medewerkers werd ook duidelijk bij de afronding 
van deze scholing; alle deelnemers hadden en 
hebben een enorme drive om de kwaliteit van zorg 
op een hoger level te tillen. Zij behoeven hierin 
nog wel sturing en begeleiding, maar zijn intrinsiek 
gemotiveerd hieraan vorm te geven.

Opleidingen heeft het afgelopen jaar een drietal 
scholingen verzorgd; de dementie en Wzd 
scholing bestond uit drie dagdelen, de EVV-
ercursus uit twee dagdelen en de scholing voor 
verpleegkundigen met aandachtgebied kwaliteit 
bestond uit vijf dagdelen (vanuit traject WOL).  Onze 
twee verpleegkundigen met aandachtsgebied 
wondzorg volgden een 3-daagse training aan de 
WCS Academy.  Eén collega rondde haar GVP 
opleiding af. 
De pilot wat betreft een derdejaars CHE student 
op De Bosrand was een succes!  Deze HBO-V 

student werkte in de ochtend mee in het primaire 
proces en in de middag werkte ze aan haar 
beroepsproducten, maar deed ze ook overstijgende 
taken.  Zij heeft mede als interne opleider 
bijgedragen aan de scholing voor verpleegkundigen 
met aandachtsgebied kwaliteit vanuit het WOL-
plustraject.  Zij gaf aan dat de overstijgende taken 
zeker een toegevoegde waarde hadden voor haar 
stage, maar ook in de zorguitvoering gaf ze blijk van 
initiatief nemen, klinisch redeneren en EBP.  Ze kijkt 
terug op een leerzame stageperiode.  
Hospice verpleegkundigen woonden in september 
het Nursing congres Palliatieve Zorg bij en deelden 
hun kennis met het team.
De thuiszorg startte met BIG scholing, georganiseerd 
door en bestemd voor de eigen medewerkers van 
het team. Dit om de drempel voor het inschrijven 
voor het aftoetsmoment van de verpleegtechnisch 
handelen te verlagen. Dit resulteerde in een grotere 
opkomst voor het schrijfmoment dan voorheen. 
Ook de e-learnings werden meer gemaakt, dan in 
vergelijking met vorig jaar. 

Met de fysio- en ergotherapeut van onze 
nieuwe behandeldienst werd in 2020 een start 
gemaakt met een oriënterende verkenning om 
de transferscholing uit te voeren. Deze scholing is 
Bethanië breed in 2021 aangeboden. 
Ook de BIG-markt werd Bethanië breed 
aangeboden.
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12. PR en communicatie

Intranet website
Een van de speerpunten uit het strategisch beleidsplan is ‘boeien en (ver)
binden. Ons digitale platform Intranet is een mooi instrument om hieraan 
invulling te geven. Alle medewerkers, vrijwilligers en behandelaars van 
Bethanië hebben toegang tot dit platform. Het Intranet wordt niet alleen 
gebruikt om informatie te delen maar is ook een inspiratiebron voor de 
gehele organisatie. Mede dankzij het plustraject WOL zijn succesverhalen, 
inspirerende berichten, BLOGS en filmpjes geplaatst.  
Intranet is in dit verslagjaar verder ontwikkeld; met een aantal aanpassingen 
is het platform gebruiksvriendelijker geworden. Het is zichtbaar dat Intranet 
meer gebruikt werd; informatie bijvoorbeeld over coronamaatregelen werd 
veelvuldig gelezen. 

We richten onze PR op potentiële zorgvraagzoekers en hun naasten, 
omwonenden met interesse in faciliteitenaanbod, werkzoekenden en 
potentiele vrijwilligers. 
Bethanië is actief op social media met een account op Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Instagram. Hierop worden regelmatig posts gedaan, onder meer 
over de openstaande vacatures en activiteiten die plaatsvinden. Deze posts 
worden goed gelezen, gedeeld en voorzien van reacties.

De website van Bethanië en Wicherumloo is in 2021 geheel tekstueel 
geactualiseerd. 
Met de site wil de organisatie een toegankelijk online podium creëren. 
Het is de plek waar mensen zich oriënteren op zorg en begeleiding. Voor 
de organisatie is de site een belangrijk en ondersteunend kanaal voor 
personeelswerving.
Met korte teksten en veel beeldmateriaal wil Bethanië de site aantrekkelijk 
maar vooral gebruiksvriendelijk maken. Middels deze website wil Bethanië 
transparant zijn over haar beleid en ontwikkelingen. Dit kwaliteitsverslag 

alsmede het kwaliteitsplan en meerjarenbeleidsplan, worden op de website 
gepubliceerd.

Bethanië heeft een mooi eigen huisblad ‘Wegwijs’. Dit blad verschijnt vier keer 
per jaar en elke editie heeft een eigen thema. In ons blad komen bewoners/
cliënten, vrijwilliger en medewerkers aan het woord. Ook wordt aandacht 
besteed aan maatschappelijke en interne ontwikkelingen. Bethanië ontvangt 
regelmatig veel waardering over en complimenten voor het blad. De digitale 
versie is te vinden op de eigen website. 

11. Gebruik van hulpbronnen

Om onze bewoners een goed verblijf te bieden is het van belang om 
degelijk onderhoud uit te voeren aan het gebouw en de daarbij behorende 
buiten ruimten. Bethanië heeft zowel het onderhoud voor de tuin als de 
installatietechniek volledig uitbesteed.

In verband met de regelingen rondom “Vrijheid en veiligheid” (Wzd) hebben 
in 2021 multidisciplinaire gesprekken plaatsgevonden met verschillende 
collega’s. Tijdens deze gesprekken is gezocht naar mogelijkheden om de 
vrijheid en veiligheid te organiseren in het pand zonder dat bewoners beperkt 
worden in het gaan en staan. In 2022 zullen de gangen aantrekkelijker 
gemaakt worden om de bewoner meer verblijfsruimte te geven waardoor 
onrust en dwalen zal afnemen.

Verder is in 2021 gestart met ontwikkelplannen voor uitbreiding van 
zorgplaatsen in Ede. Er heeft een volumestudie plaatsgevonden op een deels 
braakliggend terrein in de naaste omgeving van Bethanië. De uitkomsten 
hiervan zullen in 2022 verder uitgewerkt worden tot een bouwplan.

Brandoefening / bhv
Door de pandemie hebben alleen de maandelijkse controles plaatsgevonden 
in 2021. Hierbij werden BHV-ers die op dat moment aanwezig waren 
betrokken. Instructie & scholing van BHV-ers kon gelukkig doorgaan via de 
externe trainers van Arehbo.

Veiligheid hulpmiddelen/legionella e.d.
Vanwege COVID-19 stonden 2020 en 2021 in het teken van infectiepreventie/
hygiëne. Waar het crisisteam jaarlijks voor getraind wordt, werd helaas 
werkelijkheid met de komst van COVID-19. De genomen maatregelen 
werden goed opgepakt door de medewerkers en bezoekers. Beschermende 
middelen waren altijd voldoende op voorraad waardoor op de beide locaties 

veilig gewerkt kon worden. 
De Legionella controles die door een extern laboratorium uitgevoerd werden, 
hebben geen tekortkomingen laten zien.

Vanuit onze christelijke identiteit is rentemeesterschap een onderwerp dat 
binnen de facilitaire dienst continu aandacht krijgt. 
Met de plaatselijke afdeling van ACV zijn gesprekken gaande over het 
verder scheiden van de afvalstromen. Voor het meer scheiden van afval 
voor de huurders van de huurwoningen van Stichting de Oldenhof is met 
de Gemeente Ede een plan gemaakt voor het plaatsen van een oud-papier 
container ten behoeve van de huurders. De container is inmiddels geplaatst. 

Financiële en administratieve organisatie
Bethanië werkt voor de planning, HR- en salarisadministratie met het SDB 
programma. 
Een extern deskundige is als controller op zzp basis aangesteld. Vanwege 
de nieuwe organisatieontwikkeling valt deze afdeling sinds september 2021 
onder de manager bedrijfsvoering & facility. 

Heel liefdevol menselijk vol 
lof hoe men hier met de 

mensen omgaan
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14. Gebruik van informatie

Naast de verplichte metingen van de PREM 
wijkverpleging en het onderzoek onder intramurale 
bewoners, heeft Bethanië dit verslagjaar de 
cliënttevredenheid gemeten tijdens de reguliere 
evaluatiegesprekken (bijvoorbeeld tijdens een 
MDO), evaluatiemoment met cliënten die hulp 
bij huishouding ontvangen of deelnemen aan 
de dagbesteding en na verleende zorg. De 
uitkomsten worden structureel aan de orde 
gesteld tijdens de teamoverleggen waardoor 
verbeterpunten adequaat opgepakt kunnen 
worden. Verslaglegging van opvolging vindt plaats 
in de kwartaalrapportage. Met de uitkomsten van 
de evaluaties en de waarderingen op Zorgkaart 
Nederland willen wij graag de kwaliteit van de 
zorg voor onze cliënten waar mogelijk verbeteren. 
Meer informatie over deze metingen is te lezen in 
hoofdstuk 7 Leren en verbeteren van kwaliteit.

13.  Professionele relaties en 
 samenwerkingsovereenkomsten

Het werkgebied van Bethanië is de gemeente Ede, gelegen in het westelijk 
deel van de Veluwe en de zuidelijke Gelderse Vallei. Bethanië heeft 
een overeenkomst voor het leveren van Wlz- zorg afgesloten bij Menzis 
Zorgkantoor (regio Arnhem). Voor wat betreft de Wmo is een overeenkomst 
afgesloten met de gemeente Ede voor thuisondersteuning, begeleiding 
individueel en dagbesteding.  Voor de Zvw is een overeenkomst gesloten met 
meerdere zorgverzekeraars.

Graag willen we in de komende jaren onze plaats in de wijk steeds meer 
innemen. De zorg en diensten die wij in huis aanbieden, willen wij in de wijk 
aanbieden, zoals (verpleeg-)zorg thuis, palliatieve zorg thuis, maaltijden aan 
huis, etc. Daarnaast wil Bethanië haar deuren open houden voor bewoners uit 
de wijk, zodat ook zij zich welkom weten binnen Bethanië met alle faciliteiten 
die daarbij horen.

Samenwerkingsrelaties 
Per 1 juni 2021 is ons onderdeel Thuiszorg gestart met Zorgdomein, een 
onafhankelijk digitaal platform. Met ZorgDomein kunnen artsen digitaal en 
beveiligd verwijzingen en laboratoriumaanvragen sturen naar zorginstellingen 
en zo de best mogelijke zorg regelen voor hun patiënten. Hierdoor is er 
een directere lijn tussen ziekenhuis Gelderse vallei en de thuiszorg/hospice 
organisaties. 
De coördinator thuiszorg nam deel aan het regionaal thuiszorgoverleg eind 
september, waarin regionale afspraken werden gemaakt om de banden 
tussen de thuiszorgorganisaties te verbeteren. 
De coördinator Wicherumloo nam deel aan de ‘kwartiertafel dorpen’, een 
initiatief van de vrijwilligersorganisatie Malkander. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt casuïstiek van bewoners uit het dorp besproken om samen voor deze 
bewoners de goede zorg te kunnen inzetten.  

Daarnaast onderhield zij contacten met casemanagers van andere 
organisaties, zodat Wicherumloo ook bij hen bekend is voor bewoners. 

De samenwerking met de huisartsenpraktijk Crans en Hartvelt, op het terrein van 
Bethanië, verloopt naar wens. 
Normaal gesproken opent Bethanië een dag per week haar deuren voor 
laagdrempelige ontmoeting voor senioren uit de wijk; Huiskamer Ede Oost. Onder 
begeleiding van een medewerker en een vrijwilliger kunnen senioren een dagdeel 
samen doorbrengen. Er is ruimte voor gesprekken en diverse andere activiteiten, 
al naar gelang behoeften van de deelnemers. Helaas is deze huiskamer het 
grootste gedeelte van het jaar gesloten geweest vanwege COVID-19.

Bethanië is door de inzet van de coördinator thuiszorg actief betrokken 
bij de stuur groep Ketenzorg Dementie en zij heeft twee casemanagers 
dementie in dienst. 

Wij zijn zeer tevreden met 
name ook vanwege de 
liefdevolle en toegewijde 
zorgverlening door de 

hele organisatie heen, van 
directie en management tot 

verzorgenden.
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In dit verslagjaar 
heeft Bethanië de 
cliënttevredenheid gemeten 
tijdens de reguliere 
evaluatiegesprekken 
(bijvoorbeeld tijdens 
een MDO), de PREM 
wijkverpleging en het 
onderzoek onder intramurale 
bewoners. De uitkomsten 

die relevant zijn worden 
structureel aan de 
orde gesteld tijdens de 
teamoverleggen waardoor 
verbeterpunten adequaat 
opgepakt kunnen worden. 
Met de uitkomsten van de 
evaluatiegesprekken, maar 
ook met de uitkomsten van 
Zorgkaart Nederland willen 
wij graag de kwaliteit van 
de zorg voor onze cliënten 

waar mogelijk verbeteren. 
Meer informatie over deze 
metingen is te vinden 
in hoofdstuk Leren en 
verbeteren van kwaliteit.

In de periode dat Bethanië 
gesloten moest worden voor 
bezoekers i.v.m. Covid-19, is 
onderstaand lied gezongen 
door de medewerkers in 
de kapel van Bethanië. 
Een emotioneel en 
indrukwekkend moment, dat 
ons bijblijft.

Het waren vreemde, gevarenvolle jaren,

Waarin wij in Bethani ëgekomen waren.

Dat zoiets kon gebeuren nooit gedacht,

Het overviel ons als een zwarte nacht.

Toen het beruchte virus Corona is verschenen

Was alles wat gewoon is ras verdwenen.

De toegangspoort moest het meteen ontgelden.

Lock Down, op slot! Een ieder moest zich melden.

We mochten aan elkaar geen hand meer geven,

Geen mogelijkheid met zieken mee te leven.

Dat in  begin de kerkdienst verboden was,

Kwam het in twintig eeuwen ooit te pas?

En toch... nu het voorbij is en ik kijk achterom,

Dan is er ene zaak waar ik niet klaar mee kom;

Dat is hoe ik kan dankbaar zijn in deze tijd,

Nu wij van veel ellende eindelijk zijn bevrijd?

De eerste dank mag onze trouwe God verwachten.

Hijzelf bewaakte ons in dagen en in nachten.

Geen inwoner van hier liet door ziekte  leven.

Zou ik Hem, mijn Schepper dan de eer niet geven?

Al waren wij bezorgd, diep in ons hart bevreesd.

Zijn deur bleef open. Nooit Lock Down geweest.

De tweede dank is voor ons crisis-management.

Willy, Ben en verder mij tot nu toe onbekend.

Hun taak was zwaar en bijna niet te dragen.

Zij mochten aan de Heer om wijsheid vragen.

Ik denk, zij deden het. Zo kwamen zij er door.

Besluitvaardig en voorzichtig, we zijn er dankbaar voor.

De derde groep, gewone zusters, ik heb op hen gelet.

Van top tot teen verpakt, toch moedig aan het bed.

U hebt in de Corona-tijd het beste ons gegeven:

Uw liefde, ten diepste met gevaar voor eigen leven.

We hoorden u niet mopperen, niet klagen,

U luisterde blijmoedig naar al onze vragen.

Zo stonden alle werkers trouw op wacht.

Ik weet het, U deed het niet in eigen kracht.

We mochten het ook samen doen, dus zeg ik snel

Tot alle hulpverleners: 'Dank u wel! Dank u wel!'.

Ds. T. van  Veld

Ede, 1 april 2022

Omzien met Dankbaarheid
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