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2 Verantwoording Raad van Bestuur 
2017 was een dynamisch jaar waarin Marente veel geïnvesteerd heeft in het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg, het leren en ontwikkelen, het werven en 

behouden van nieuwe medewerkers en het verbeteren van de huisvesting. In dit 

jaarverslag blikken we terug op deze ontwikkelingen. Nieuw is het kwaliteitsverslag 

dat we gemaakt hebben aan de hand van de vereisten uit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Centraal in het kwaliteitskader staat persoonsgerichte zorg. 

Uiteraard streeft Marente niet alleen voor de bewoners van onze verpleeghuizen 

naar persoonsgerichte zorg. Ook voor onze thuiszorgcliënten, de patiënten op de 

geriatrische revalidatiezorg en de deelnemers aan de dagbesteding is 

persoonsgerichte zorg de norm. Alle medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers 

hebben zich ingezet om samen het welbevinden van onze cliënten te vergroten op 

de hoogstpersoonlijke wijze die zo kenmerkend is voor Marente. 

 

Marente is in 2017 financieel goed in controle geweest en sluit het jaar af met een 

positief resultaat. Marente was in staat om te investeren in extra personeel, 

huisvesting en ICT. 

 

We zijn trots op de resultaten die we dit jaar samen hebben behaald. Wij hebben 

bewondering en respect voor alle collega’s en vrijwilligers die zich het hele jaar 

hoogstpersoonlijk hebben ingezet voor onze cliënten. 

 

Gerrit Jan Vos en Anneke Asberg 

Raad van Bestuur Marente 
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3 Profiel van de organisatie 

 

3.1 Structuur van de Stichting 

De Stichting Marente stelt zich ten doel te voorzien in de behoefte aan thuiszorg, 

wonen met zorg, Geriatrische Revalidatiezorg, eerstelijnszorg, palliatieve zorg en 

dagbesteding in de regio Duin- en Bollenstreek en Leiden. Deze diensten zijn in 

2017 gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning en subsidies. Een ander deel van de 

opbrengsten is afkomstig van het Persoonsgebonden Budget, eigen bijdragen aan 

dienstverlening en de jaarlijkse contributie van leden. 

 

De aanvullende dienstverlening en cursussen op het gebied van welzijn en 

gezondheid worden aangeboden als onderdeel van de Ledenservice en 

uitgevoerd door stichting GezondheidService Meerzorg1.  

 

De particuliere zorg en de zorg voor Persoonsgebonden Budget-cliënten wordt 

aangeboden via Meerzorg B.V., het private onderdeel van onze organisatie. 

De B.V. wordt aangestuurd door een directie, zijnde de Raad van Bestuur 

Marente, en een Raad van Commissarissen voor het houden van toezicht. 

Stichting Marente is enig aandeelhouder van Meerzorg B.V.; daarom is besloten 

tot een personele unie tussen de Raad van Toezicht Marente en de Raad van 

Commissarissen van Meerzorg B.V. 

 

EXTRAMURALE ZORG 

De extramurale zorg is hoofdzakelijk gericht op mensen die recht op zorg hebben 

op basis van de Zorgverzekeringswet of als overbruggingszorg vanuit de Wet 

Langdurige Zorg en deze zorg thuis willen ontvangen. Binnen het werkgebied van 

Marente zijn dagelijks honderden medewerkers actief in de wijken en buurten om 

cliënten te verzorgen, te verplegen en ondersteunende begeleiding te bieden.  

 

SPECIALISTISCHE ZORG 

Marente beschikt over een specialistisch team dat zich bezighoudt met 

transmurale en/of gespecialiseerde verpleegkundige zorg. 

                                                           
1GezondheidService Meerzorg B.V. rapporteert over de ondernomen activiteiten in het 
directieverslag bij de eigen jaarrekening. De resultaten van de GezondheidService Meerzorg B.V. 
zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2017.  
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DAGBESTEDING 

Voor thuiswonende cliënten die daar behoefte aan hebben, wordt op basis van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning dagbesteding verzorgd in bijna alle locaties 

van Marente. 

Daarnaast zijn de locaties van Marente ‘huizen van de wijk’, waarbij de deuren 

open staan voor wijkbewoners voor een kopje koffie, een maaltijd of om deel te 

nemen aan de veelheid van activiteiten. 

 

THUISBEGELEIDING 

De Thuisbegeleiding geeft begeleiding in de thuissituatie aan mensen van alle 

leeftijdscategorieën en in verschillende gezinssituaties (van jonge gezinnen tot 

ouderen en alleengaanden). Het kan daarbij gaan om begeleiding bij problemen 

op psychosociaal, geriatrisch, psychiatrisch en/of pedagogisch gebied. 

Bij opvoedproblematiek wordt de Reset-methodiek ingezet.  

 

INTRAMURALE ZORG 

Voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, biedt Marente zorg in haar 

intramurale locaties in het kader van de WLZ. Op de locatie Bernardus wordt ook 

zorg gegeven aan jonge mensen met dementie.  

Het intramurale gedeelte van Marente bestaat uit de volgende locaties: 

- De Wilbert in Katwijk 

- Bernardus in Sassenheim 

- Mariënhaven in Warmond 

- Mariëngaerde in Warmond 

- Huis op de Waard in Warmond (vanaf mei 

2017 in Leiden) 

- Van Wijckerslooth in Oegstgeest 

- Rustenborch in Oegstgeest 

- Hospice De Mare in Oegstgeest 

- Hofwijck in Oegstgeest 

- Bolero in Voorhout 

- Gerto in Voorhout 

- Park Overbosch in Voorhout 

- Jeroen in Noordwijk 

- Berkhout in Lisse 

- Oud Bijdorp in Voorschoten 
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GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG 

In 2016 is de geriatrische revalidatie aangeboden op twee locaties, in Van 

Wijckerslooth in Oegstgeest en Bernardus in Sassenheim. In januari 2017 is de 

geriatrische revalidatie verhuisd naar de locatie Mariënhaven, waar op eigentijdse 

wijze vorm wordt gegeven aan Revalidatie Marente. 

 

EERSTELIJNSZORG 

De (para)medische professionals van Marente leveren behandeling aan 

eerstelijnscliënten. 

 

PALLIATIEVE TERMINALE ZORG 

Mensen die niet thuis willen of kunnen sterven, kunnen terecht in Hospice De 

Mare. Medewerkers, ondersteund door vrijwilligers, bieden hier respectvolle 

professionele zorg in een huiselijke omgeving. 

Met ingang van 1 september 2017 is Hospice De Mare een zelfstandige 

organisatie geworden met een eigen bestuur en daarmee is het Hospice geen 

onderdeel meer van Marente. 

 

VRIENDENSTICHTINGEN 

Aan de huizen van Marente zijn vriendenstichtingen verbonden. De volgende 

stichtingen zijn, onafhankelijk van het bestuur van stichting Marente, actief ten 

behoeve van de bewoners en activiteiten: 

- stichting Recreatieve activiteiten De Wilbert 

- stichting Vrienden van De Wilbert 

- stichting Vrienden van Jeroen 

- stichting Vrienden van Bernardus 

- stichting Recreatie (Sint Elisabeth Gasthuishof en Van Wijckerslooth) 

- stichting Recreatieve Activiteiten Mariënstaete (SRAM) 

- stichting Goede Doelen Oegstgeest 

 

BESTURINGSMODEL  

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk; de Raad van Toezicht voert het 

toezicht uit op het bestuur conform de statuten, de Governancecode Zorg en de 

reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. 

 

 

 



 

    

 

8 

CLIËNTENMEDEZEGGENSCHAP 

Binnen Marente is de cliëntenmedezeggenschap op twee niveaus georganiseerd: 

- een cliëntenraad binnen iedere intramurale locatie en een cliëntenraad 

Thuiszorg, conform de bepalingen in de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen; 

- een Centrale Cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers van de cliëntenraden 

de medezeggenschap op concernniveau vormgeven. De samenstelling, 

werkwijze en het mandaat van de CCR zijn vastgelegd in een convenant dat 

door alle cliëntenraden is ondertekend. De CCR wordt ondersteund door een 

ambtelijk secretaris. 

Marente is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. 

 

ONDERNEMINGSRAAD 

De ondernemingsraad Marente bestaat uit 14 leden die zijn verkozen uit 

kiesgroepen. De OR is ingesteld en functioneert conform de Wet op de 

Ondernemingsraden. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk 

secretaris.  
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4 Bestuur en Toezicht 
 

4.1  Raad van Bestuur 

Marente heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. De samenstelling van de 

Raad van Bestuur in 2017 was: 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties in 2017 

Dhr. G.J. Vos 

Lid sinds 1 augustus 2014 

Voorzitter Raad van 

Bestuur 

Bestuurslid Actiz  

Mw. A.T.M. Asberg 

Lid sinds 1 september 2014 

Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Advies ROC Mondriaan  

 

Het bestuursreglement en de profielschets voor de Raad van Bestuur vormen de 

basis voor het functioneren van de Raad van Bestuur. Uitgangspunt voor het 

bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur is de Wet Normering 

Topinkomens.  

  

4.2 Raad van Toezicht 

INLEIDING 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan de onderwerpen 

kwaliteit en vastgoed, waaronder het kwaliteitsplan en de verkoop van het 

vastgoed in Warmond en het Heerenhuys in Katwijk.  

In juni werd een themabijeenkomst in aanwezigheid van het 2e echelon gehouden 

over personeelsbeleid en aantrekkelijk werkgeverschap. 

Aan de hand van een notitie over de zeven principes in de Governancecode Zorg 

is een dialoog gevoerd tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

Naar aanleiding van de nieuwe Governancecode is besloten de reglementen voor 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur aan te passen, hier is in 2017 mee 

gestart.  

Eind 2017 is begonnen met de werving en selectie van een nieuw lid voor de Raad 

van Toezicht, in verband met het aftreden van één van de leden in mei 2018. 

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, die in januari 2018 gedaan is, is 

voorbereid. 

 

In de commissie kwaliteit worden, in aanwezigheid van het lid Raad van Bestuur 

en de manager kwaliteit, diverse kwaliteitsonderwerpen zoals de voortgang van 

het kwaliteitskader, rapportages van de IGJ, de voortgang van het traject m.b.t. de 



 

    

 

10 

kwaliteitsverpleegkundigen en PREZO besproken en voorbereid voor de Raad van 

Toezicht vergadering. De agenda en de notulen van de commissie staan 

standaard op de agenda van de Raad van Toezicht. Relevante documenten 

worden ook geagendeerd voor de Raad van Toezicht. Kwaliteit is onderdeel van 

de managementrapportage en wordt getoetst door de commissie. De commissie 

laat zich ook informeren door medewerkers en de cliëntenraad over kwaliteit en 

veiligheid. 

 

In de audit- en vastgoedcommissie is in 2017 uitgebreid gesproken over de 

verkoop van het vastgoed in Warmond en de verkoop van het Heerenhuys in 

Katwijk. Gedurende het jaar was de stand van zaken rondom vastgoed meerdere 

keren onderwerp van gesprek en goedkeuring in de Raad van Toezicht. De 

agenda en notulen van de commissie staan standaard op de agenda van de 

vergadering van de Raad van Toezicht. Relevante onderwerpen en documenten 

worden ook geagendeerd voor de Raad van Toezicht. 

 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht gewerkt met een lijst van events. Events zijn 

bijeenkomsten/activiteiten binnen Marente die interessant zijn voor Raad van 

Toezicht leden om bij te wonen, waardoor meer inzicht wordt verkregen in het 

dagelijkse reilen en zeilen binnen Marente.  

Voor een breder toezicht worden de vergaderingen van de Raad van Toezicht 

zoveel mogelijk op een van de locaties van Marente gehouden. De Raad van 

Toezicht bezoekt hierbij deze locatie en ziet ook de locatiemanager functioneren in 

de praktijk 

 

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT MARENTE 

De Raad van Toezicht van Marente houdt toezicht op het functioneren van het 

bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad is zo 

samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en 

aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. De honorering van 

de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.  
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De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de volgende leden: 

Naam Aandachtsgebied Huidige functie Relevante nevenfunctie 

 

Eerste 

benoeming 

Mw. A.M.A. 

Meijs 

 

 

Voorzitter RvT 

Lid remuneratie-

commissie 

Specialismen: zorg, 

strategie, besturing 

Directeur-eigenaar 

Praktijk Anke Meijs 

 

- Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Laurentiusziekenhuis 

Roermond 

 

16-2-2011 

Mw. K.E. van 

Dam 

 

 

Lid audit- en 

vastgoedcommissie 

Specialismen: HRM, 

juridisch, vastgoed 

Directeur/eigenaar 

kathrienvandam BV, 

interimmanagement en 

advies 

 25-5-2011 

Dhr. J.H. van 

Holten 

 

 

Vice-voorzitter RvT 

Voorzitter audit- en 

vastgoedcommissie 

Lid remuneratie-

commissie 

Specialismen: 

vastgoed, financiën, 

zorg 

 - Voorzitter Raad van 

Toezicht Andros bv 

- Voorzitter Raad van 

Toezicht Gynos bv 

- Voorzitter Raad van 

Toezicht Kinderopvang 

Mundo 

- Senior expert PUM 

- Directeur Vahoma BV 

- Lid Raad van Toezicht 

Zorgdelers 

6-4-2011 

Dhr. J.P. Kruijer 

 

 

Lid audit- en 

vastgoedcommissie 

Specialismen: 

vastgoed, financiën 

CFO van Myler Holding 

BV 

 

- Lid Raad van Toezicht van 

Nieuw Unicum 

 

26-5-2010 

Mw. C.D.M. 

Soeterbroek 

Voorzitter commissie 

kwaliteit & veiligheid 

Specialismen: zorg, 

strategie en juridisch 

Bestuurssecretaris VZVZ   11-2-2015 
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Dhr. G.J. 

Waterink 

Lid commissie 

kwaliteit & veiligheid 

Specialismen: zorg, 

besturing, strategie en 

HRM 

Eigenaar Waterink 

Advies en Interim 

Management 

- Voorzitter van de Raad van 

Toezicht van WSL, 

Woningstichting Leusden 

- Vicevoorzitter van de Raad 

van Commissarissen van 

Woningcorporatie 

Thuisvester te Oosterhout 

- Lid van Raad van Toezicht 

van Het Spectrum in 

Dordrecht 

- Lid van de Raad van 

Toezicht van Savant Zorg in 

Helmond 

- Gastdocent Radboud 

Universiteit Nijmegen 

25-5-2016 

 

Leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd 

worden.  

De Raad van Toezicht kent drie commissies: 

 de audit- en vastgoedcommissie, voor gespecialiseerd toezicht op en 

advisering aan de Raad van Bestuur op het gebied van vastgoed en 

financiële resultaten; 

 de commissie kwaliteit & veiligheid, voor gespecialiseerd toezicht op en 

advisering aan de Raad van Bestuur op het gebied van kwaliteit en 

veiligheid; 

 remuneratiecommissie, ter beoordeling van het functioneren en vaststelling 

van de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Deze is samengesteld uit de 

voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.  

 

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht van Marente heeft in 2017 zes reguliere vergaderingen 

gehouden. Daarnaast heeft een delegatie van de Raad van Toezicht twee keer de 

overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad 

bijgewoond en twee keer de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de 

Centrale Cliëntenraad. In juni was er een themavergadering met de managers van 

het tweede echelon en de Raad van Bestuur. 

Voorafgaand aan iedere reguliere Raad van Toezicht-vergadering houdt de Raad 

van Toezicht een vooroverleg van een half uur in eigen kring. 
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Er is geen sprake geweest van structurele afwezigheid van één van de leden. 

 

Alle leden zijn actief binnen de sector of houden zich actief op de hoogte van 

ontwikkelingen in de sector middels een abonnement op nieuwsbrieven en het 

bijwonen van scholingsbijeenkomsten. Scholing van de Raad van Toezicht vindt 

op individuele basis plaats. Van de gevolgde scholingen wordt een overzicht 

bijgehouden. Alle leden zijn lid van de NVTZ. 

Vergadering  Onderwerpen  

Maart 

 

Rapportage kwaliteit 4e kwartaal 2016 

Goedkeuring voor de verkoop van panden en grond in Warmond 

Goedkeuring (o.v.v. medezeggenschaptraject) voor de oprichting van een nieuwe juridische 

entiteit voor Hospice De Mare 

Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Centrale Cliëntenraad 

Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Ondernemingsraad 

Mei Rapportage kwaliteit 1e kwartaal 2017 

Rapportages financiën Marente en Oud Bijdorp 1e kwartaal 2017 

Goedkeuring jaarrekening 2016 Marente  

Goedkeuring jaarverslag 2016 

Goedkeuring accountantsrapport 2016 

Goedkeuring regeling declaraties RvB 

Bekrachtiging besluit verkoop Warmond 

Juni  Themavergadering met als onderwerp personeelsbeleid in aanwezigheid van het tweede 

echelon en de Raad van Bestuur 

Bekrachtiging goedkeuring jaarrekening 2016 Oud Bijdorp 

September  Rapportage kwaliteit 2e kwartaal 2017 

Rapportage financiën Marente, Oud Bijdorp en Meerzorg 2e kwartaal 2017 

Vaststelling WNT klasse-indeling Marente in klasse 4 

Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Centrale Cliëntenraad 

Oktober Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Ondernemingsraad 

November  Goedkeuring van het Treasurystatuut 

Goedkeuring van de verkoop van het Heerenhuys van De Wilbert 

Vaststelling van de honorering van de RvT-leden voor 2017 

Start werving en selectie nieuw RvT-lid 

December  Rapportage kwaliteit 3e kwartaal 2017 

Rapportage financiën Marente en Oud Bijdorp 3e kwartaal 2017 

Goedkeuring van de begroting 2018 

Goedkeuring van het beleid vastgoed 2018 e.v. 
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4.3 Cliëntenraden 

Binnen Marente is de cliëntenmedezeggenschap op twee niveaus georganiseerd:  

Een Cliëntenraad voor iedere locatie en de Thuiszorg conform de WMCZ.  

Een Centrale Cliëntenraad voor geheel Marente.  

 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van 

de cliënten van Marente. De CCR bestaat in 2017 uit 13 vertegenwoordigers en 7 

vervangende leden uit de lokale Cliëntenraden. De werkzaamheden hiervoor 

worden door de leden op vrijwillige basis verricht. Binnen de CCR wordt gewerkt 

met vaste commissies (financiële commissie en commissie kwaliteit) en tijdelijke 

commissies (o.a. een adviescommissie werving leden Raad van Bestuur en Raad 

van Toezicht).  

Door het werken met commissies worden de taken efficiënt verdeeld en kan meer 

verdieping plaatsvinden over bepaalde onderwerpen. Dit levert een bijdrage aan 

het zorgvuldig en professioneel uitbrengen van adviezen.  

 

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de 

Cliëntenraad gewoon adviesrecht over o.a. fusie, wijziging van de organisatie, 

goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, het benoemen van personen die 

rechtstreeks het hoogste zeggenschap uitoefenen (bv. aanstelling van leden van 

Raad van Bestuur, Raad van Toezicht). Daarnaast heeft hij verzwaard adviesrecht 

over voedingsaangelegenheden, vaststelling van een regeling betreffende de 

behandeling van klachten en de zorgverlening. Zaken die onder het verzwaard 

adviesrecht vallen worden door de CCR besproken, maar advisering vindt plaats 

op niveau van de lokale cliëntenraden. Voor zaken die onder het gewoon 

adviesrecht vallen en die grote delen van Marente betreffen, heeft de CCR 

mandaat om te adviseren. Daarnaast kan de CCR ongevraagd advies uitbrengen 

over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.  

 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

In 2017 kwam de CCR 12 keer bijeen. Er vonden 7 vergaderingen plaats met het 

lid Raad van Bestuur, waarvan 2 in aanwezigheid van de Raad van Toezicht en de 

voorzitter Raad van Bestuur (op 1 maart en op 20 september).  
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DAGELIJKS BESTUUR  

Het Dagelijks Bestuur van de CCR had in 2017 4 keer overleg met de Raad van 

Bestuur ten behoeve van het informeel bespreken van lopende onderwerpen en 

het vaststellen van de agenda voor de overlegvergadering.  

 

FINANCIËLE COMMISSIE  

De Financiële Commissie kwam in 2017 5 keer bijeen. Tijdens de bijeenkomsten 

werden de kwartaalrapportages besproken, de jaarrekening en de begroting. Bij de 

bespreking hiervan werd dieper ingegaan op de risico’s van de overschrijdingen 

(personeelskosten en ziekteverzuim in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg). 

 

ANDERE ACTIVITEITEN  

In 2017 vonden er 4 bijeenkomsten plaats van de sleutelfunctionarissen. Leden 

van het Dagelijks Bestuur waren hierbij aanwezig.    

 

OVERZICHT VAN ADVIEZEN IN 2017 

De CCR heeft in 2017 advies uitgebracht over:  

Voorstel klachtenafhandeling (positief).  

Oprichting juridische entiteit voor Hospice de Mare (positief).  

Jaarrekening 2016 (positief).   

Verplatting kleine locaties (positief).   

Marente goed toegerust voor zwaardere zorg (positief).  

Begroting 2017 (positief). 

 

Onderwerpen die in 2017 uitgebreid aan de orde zijn geweest:  

 

KWALITEITSKADER 

Om de CCR op de hoogte te houden van de acties die werden ingezet t.b.v. het 

nieuwe kwaliteitskader, stond dit onderwerp vanaf maart standaard op de agenda 

van de overlegvergadering.  

Vastgesteld werd dat bepaalde activiteiten, die binnen Marente worden geboden 

op het gebied van welzijn, aan de eisen van het nieuwe kwaliteitskader voldoen. In 

de wetenschap dat de sector zwaar onder druk staat en dat meer geld nodig is 

voor meer handen aan het bed, waren er echter ook zorgen bij de CCR over de 

haalbaarheid hiervan.   
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Vanwege de hoeveelheid kwaliteitsonderwerpen op de agenda van de CCR en 

deze materie steeds ingewikkelder wordt, werd in de zomer voorgesteld door de 

Raad van Bestuur om een aparte commissie kwaliteit te vormen, bestaande uit lid 

Raad van Bestuur, manager Kwaliteit en Opleiden en 3 leden vanuit de CCR. Eind 

van het jaar werd de commissie kwaliteit geïnstalleerd, waarbij afspraken werden 

gemaakt over de werkwijze. Door deelname aan de commissie kwaliteit zullen 3 

leden binnen de CCR deskundigheid en ervaring opdoen in de 

kwaliteitsdocumenten en wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan 

kwaliteit. Eén van de verplichte onderdelen van het kwaliteitskader was het 

hebben van een kwaliteitsplan. Op basis van gehouden gesprekken met managers 

Zorg waren per locatie de verbeterpunten en ontwikkelpunten opgenomen. Met de 

verbeterpunten per locatie kregen de Cliëntenraden een handvat om het jaarplan 

te beoordelen en met de managers Zorg te delen wat wenselijk is om qua 

verbeteringen in het jaarplan op te nemen.  

 

CLIËNTPORTAAL  

Na een afgegeven signaal over klachten van mantelzorgers over het raadplegen 

van het ECD-systeem, werd door de CCR vastgesteld dat er een verschil bleek in 

hoe het gebruik van ECD binnen de locaties van Marente door 1e contactpersonen 

werd ervaren. Om helder te krijgen welke problemen er waren rondom het gebruik 

van ECD en te bepalen wat nodig was om het gebruik door mantelzorgers te 

verbeteren, werd de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht van de verzamelde 

knelpunten. Om te onderzoeken of er oplossingen zijn ter verbetering van het 

raadplegen van het cliëntportaal, is een delegatie van de CCR met de manager 

Kwaliteit en Opleiden en de kwaliteitsverpleegkundige in overleg gegaan. Naar 

aanleiding hiervan zijn acties ingezet die zullen moeten leiden tot verbetering. 

Gezien het belang dat het cliëntportaal voor huidige en toekomstige mantelzorgers 

toegankelijk is, is een delegatie van de CCR aanspreekpunt voor vragen en zal 

gekeken worden naar het vinden van oplossingen voor ervaren knelpunten.  

 

GOVERNANCECODE ZORG 

De uitleg en uitvoering van de nieuwe Governancecode, die in overleg tussen 

Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht tot stand is gekomen, stond in het 

najaar op de agenda van de overlegvergadering. Er werd van gedachten 

gewisseld over het voorstel aan de CCR om het recht van bindende voordracht 

van 1 lid van de Raad van Toezicht in te ruilen voor het recht van zwaarwegend 

advies over de profielen en benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht. 
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Tevens werden er suggesties gedaan m.b.t. het op een andere wijze vorm geven 

aan het borgen van het cliëntenperspectief. Na intern beraad heeft de CCR de 

Raad van Toezicht op de hoogte gebracht van zijn standpunt dat hij zijn huidige 

bevoegdheden wil behouden. Het recht op bindende voordracht van 1 lid van de 

Raad van Toezicht is namelijk door de wetgever gegeven met als doel dat er 

specifiek vanuit het cliëntenperspectief toezicht wordt gehouden op de 

zorgaanbieder. Gegeven het feit dat de CCR groot belang hecht aan het 

continueren van de bestaande afspraken, is de Raad van Toezicht akkoord 

gegaan met het handhaven hiervan.  

De CCR is verder van mening dat, met de huidige afspraken tussen Raad van 

Bestuur, Raad van Toezicht en CCR en het daarnaast vormen van een commissie 

kwaliteit, de belangen van de cliënten goed worden gewaarborgd.  

Om het borgen van het cliëntenperspectief te verbeteren, is voorgesteld om tijdens 

de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de Raad 

van Toezicht standaard de commissie kwaliteit te agenderen. Hiermee kan meer 

diepgang worden gegeven aan kwaliteit.  

 

   

4.4 Ondernemingsraad 

Marente heeft één Ondernemingsraad. De OR is in het nieuwe jaar gestart in een 

nieuwe samenstelling. In december 2016 waren er OR-verkiezingen en de nieuwe 

zittingsperiode van de OR werd begonnen met maar liefst 8 nieuwe leden. Deze 

samenstelling van de OR is in 2017 niet gewijzigd. De OR heeft een Dagelijks 

Bestuur. Ook de nieuwe OR heeft er voor gekozen om met commissies te werken. 

Hiertoe zijn een tweetal commissies ingesteld: de commissie VGWM (Veiligheid, 

Gezondheid, Welzijn en Milieu) en de Commissie Financiën. 

De Commissie VGWM behandelde in zijn overleggen de wijzigingen in de Arbowet 

en de opvolging van het in 2016 gehouden Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

(MTO). Ook hebben leden van de commissie deelgenomen aan de rondgangen in 

het kader van de RIE (Risico-inventarisatie en -Evaluatie) die op verscheidene 

locaties van Marente zijn gedaan. De daaruit volgende plannen van aanpak zijn 

vervolgens ook door de commissie beoordeeld. Vast onderdeel van de agenda 

van de commissie waren de ziekteverzuimrapportages.  

De Commissie Financiën heeft als aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering. 

De commissie heeft de door het jaar aangeleverde financiële verslaggeving als 

maand- en kwartaalrapportages bedrijfsvoering behandeld. Verder vormde de 

financiële kaderbrief en de begroting 2018 onderdeel van de agenda. 
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De commissies hebben regelmatig verslag gedaan van hun bevindingen in de OR-

vergaderingen. Ze hebben daarbij aanbevelingen aan de OR gedaan voor 

behandeling van aangedragen conclusies in de Overlegvergadering met de Raad 

van Bestuur of het ondernemen van andere acties.     

 

DE VERGADERINGEN 

De OR heeft in het verslagjaar 13 keer in eigen kring vergaderd. Daarnaast zijn er 

9 Overlegvergaderingen met de voorzitter van de Raad van Bestuur geweest.  

Bij de Overlegvergaderingen in mei en oktober waren behalve de Raad van 

Bestuur, ook een delegatie van leden van de Raad van Toezicht en het lid Raad 

van Bestuur aanwezig. Specifieke onderwerpen die toen zijn besproken waren het 

tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden en de nieuwe Governancecode 

Zorg. 

 

ADVIEZEN, INSTEMMING EN ANDERE ONDERWERPEN IN 2017 

De OR heeft in vergelijking met voorgaande jaren toen er intensieve 

reorganisatietrajecten en verhuizingen speelden, in 2017 minder adviesaanvragen 

te beoordelen gekregen. De focus van de organisatie en ook die van de OR kwam 

in de loop van het jaar meer te liggen op de arbeidsmarktproblematiek: het tekort 

aan verpleegkundigen en verzorgenden. De OR heeft in 2017 onderstaande 

adviesaanvragen en instemmingsverzoeken behandeld. 

 

ADVIES 

Organisatorische aansturing behandelaren Geriatrische RevalidatieZorg 

Afbouw niveau 2 medewerkers Thuiszorg fase II 

Nieuwe Entiteit Hospice De Mare 

Decentralisatie Flexpool 

Verdere verplatting en ondernemerschap kleine locaties 

Marente goed toegerust voor zwaardere zorg 

Vermindering formatie niveau 1 gemeente Oegstgeest 

Nieuwe functie nachtteam Thuiszorg 

 

INSTEMMING 

Hoe om te gaan met (familie)relaties tussen collega’s 

Afschaffen van het huidig functioneringsgesprekkenbeleid 

Beloningsregeling aantrekken nieuwe medewerkers (“Werf een nieuwe collega”) 

Gewijzigde procedure beeldschermbril 
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Nieuwe aanbieder Arbodienstverlening per 1 januari 2018 

 

ANDERE ONDERWERPEN 

MTO 

In januari heeft de OR de resultaten van het najaar 2016 gehouden MTO met de 

bestuurder besproken. In het overleg zijn afspraken gemaakt over de opvolging 

van het onderzoek. Zo moeten de resultaten van het MTO in ieder team worden 

besproken. De teams met een echt slechte score en de teams waar uit de scores 

blijkt dat er duidelijk wat aan de hand is, krijgen extra begeleiding met als doel een 

betere score bij het volgende onderzoek.  

 

KANTELING WERKTIJDEN 

In april is het overleg met de Raad van Bestuur over het Kader Kanteling 

Werktijden voor het intramurale deel van Marente afgerond en lag er een resultaat. 

Nadat de vakbonden zich ook positief hadden uitgesproken over het 

onderhandelingsresultaat, was het de beurt aan de medewerkers om zich over het 

kader uit te spreken. In juni heeft de OR hiertoe een drietal 

achterbanbijeenkomsten voor de intramuraal werkzame medewerkers 

georganiseerd. De goed bezochte bijeenkomsten leverden aanvullingen en 

feedback op die na bespreking in een laatste overleg met de Raad van Bestuur in 

de definitieve versie van het kader zijn opgenomen. In 2018 staat de kanteling 

werktijden voor de thuiszorg op het programma.    

 

E-LEARNING 

In september ontving de OR handtekeningenlijsten van medewerkers van 

verschillende intramurale locaties. De medewerkers lieten met hun handtekening 

weten dat zij het volgen van e-learning veel werk vonden dat bovendien veelal in 

eigen tijd moest worden gedaan. De OR vond dat de medewerkers wel een punt 

hadden. Destijds was de OR met enige terughoudendheid akkoord gegaan met de 

nu geldende regeling. De OR vond dat het tijd was voor een evaluatie. Ook de  

voorzitter van de Raad van Bestuur vond een evaluatie op zijn plaats. De evaluatie 

is ingepland in januari  2018. 

 

ARBEIDSMARKTPROBLEMATIEK 

Het tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen was in de tweede helft van het 

jaar een terugkerend onderwerp van gesprek tijdens formele en informele 

overleggen met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De OR heeft gevraagd en 



 

    

 

20 

ongevraagd een actieve bijdrage aan ideeën en oplossingen geleverd om huidige 

medewerkers te binden en nieuwe te vinden. Ook heeft hij input geleverd voor het 

Strategisch Personeelsbeleid dat de Raad van Bestuur de komende tijd in wil 

zetten.  

 

SCHOLING 

De OR heeft in 2017 2 maal een tweedaagse training gedaan. 

In februari ging het vooral over de werkwijze van de in december 2016 gestarte 

OR. Zo werd er een definitief Dagelijks Bestuur gekozen. Ook is toen het initiatief 

genomen om een tweetal commissies te vormen – een Financiële commissie en 

een commissie VGWM. Aan het eind van de training zijn speerpunten gekozen 

waarmee de OR de komende tijd aan de slag wilde.  

De training in oktober stond in het teken van het thema kwaliteitskader zorg. Met 

elkaar werd bekeken en besproken wat de specifieke OR-kaders waren en welke 

acties van de OR daarbij aansloten. Verder heeft de OR de eigen samenwerking 

besproken en de samenwerking met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De 

voorzitter van de Raad van Bestuur was voor dit laatste onderdeel bij de training 

aangesloten.   
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5 Strategie en beleid 
 

5.1 Strategisch plan en de overlegstructuur 

Eind 2016 is de strategie van Marente voor 2017-2018 tijdens een mooi proces 

met de sleutelfunctionarissen, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en 

externe stakeholders tot stand gekomen. Het strategisch plan heeft de titel ‘Een 

waardig leven met goede zorg’ gekregen. Dit plan geeft voor twee jaar de koers 

aan voor Marente. Het strategisch plan bevat 7 speerpunten: 

1. Wonen met kwaliteit van zorg 

2. Thuis met kwaliteit van zorg 

3. Revalidatie met kwaliteit van behandeling 

4. Ontwikkelen (private) markt 

5. (Door)ontwikkeling van de kwaliteit en veiligheid van het zorgdomein 

6. Aantrekkelijke werkgever voor optimistische medewerkers 

7. Bedrijfsvoering 

 

De speerpunten helpen mee om een antwoord te geven op de ontwikkelingen die 

op Marente afkomen. Deze indeling is ook gebruikt in het jaarplan 2017 Marente 

en in deeljaarplannen. Het realiseren van de doelen van Marente gebeurt 

grotendeels via de lijnorganisatie. De managers van het 2e echelon hebben ieder 

kwartaal een reviewgesprek met de Raad van Bestuur gehad. 

 

In 2017 zijn er geen aanpassingen in de overlegstructuur gedaan. Eén keer per 

maand is er een Overleg Zorg (lid RvB, managers zorg, thuiszorg en GRZ, de 

manager behandeldienst, de 1e geneeskundige en het hoofd kwaliteit) en een 

Overleg Bedrijfsvoering (voorzitter RvB en de managers P&O, facilitair en 

vastgoed, ICT, financiën en verkoop). ’s Middags komen de RvB en het complete 

2e echelon bij elkaar voor beleidsafstemming en worden grote implementaties 

besproken. 

 

De Raad van Bestuur heeft een werkwijze waarbij voortdurend de verbinding wordt 

gezocht met cliënten en medewerkers. De voorzitter RvB voert maandelijks op 

locatie een gesprek met medewerkers. Het lid RvB doet dit met een delegatie van 

bewoners, mantelzorgers en cliëntenraadleden.  

Eén keer per kwartaal is een bijeenkomst gehouden met alle sleutelfunctionarissen 

waarbij ‘bijpraten’ een belangrijk onderdeel van de agenda is.  
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De vergaderingen met de Raad van Toezicht worden regelmatig op locatie 

gehouden. 

 

Eind 2017 werd een structuurwijziging voorbereid waardoor per 1 januari 2018 alle 

locaties met een eigen locatiemanager rechtstreeks onder de raad van bestuur 

vallen. 

 

5.2 Intramuraal 

Op de intramurale locaties was veel aandacht voor de gevolgen van het 

kwaliteitskader. Hoe hieraan vorm is gegeven, is te lezen in het kwaliteitsverslag 

(hoofdstuk 6). In het kwaliteitsverslag wordt ook ingegaan op de nieuwe functie 

van kwaliteitsverpleegkundige waarmee een impuls wordt gegeven aan de 

kwaliteit van zorg en op een nieuwe vorm van multidisciplinair overleg. 

De ontwikkelingen op het gebied van vastgoed zijn beschreven in paragraaf 5.6. 

 

Begin 2017 is het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) ingevoerd in Huis op de 

Waard. In het laatste kwartaal volgde Oud Bijdorp. 

Alle intramurale cliënten van Marente kunnen via het cliëntportaal meekijken in 

hun eigen dossier.  

 

5.3 GRZ 

De GRZ verhuisde in februari naar de locatie Mariënhaven in Warmond. Met de 

verhuizing zijn de 2 GRZ-afdelingen van verschillende locaties (Bernardus en Van 

Wijckerslooth) samengevoegd. Daarbij is een start gemaakt met zelforganisatie en 

is de managementstructuur aangepast. De functie van teamleider kwaliteit is 

komen te vervallen. De structuur bestaat nu uit de manager GRZ en de teamleider 

P&O. De functie van kwaliteitsverpleegkundige is ook ingevoerd op de GRZ. 

 

De opening van de nieuwe locatie is feestelijk gevierd en daarbij zijn de nieuwe 

namen, die allemaal verwijzen naar een Nederlandse sportheld, van de afdelingen 

bekend gemaakt. 

De transitie-afdeling, de afdeling de Boeg (nu Kees Verkerk), valt sinds 2017 

onder de GRZ, deze afdeling was eerst onderdeel van verpleeghuis Mariënhaven. 
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5.4 Thuiszorg 
ZELFORGANISATIE  

In 2017 is aandacht besteed en ondersteuning gegeven aan de rollen in het team 

en het bespreekbaar maken van signalen naar aanleiding van de rol. 

In samenwerking met de Hogeschool Leiden zijn de wijkverpleegkundigen 

geschoold in het wijkverpleegkundig vak volgens de visie van Marente en 

uitgaande van het normenkader van de V&VN.  

Hiermee zijn we in een volgende fase van de zelforganisatie aangekomen: de rol 

eigenaarschap is beter ingebed. In een volgende fase gaat het om 

teamsamenwerking en feedback geven. 

De managementstructuur is aangepast en aangevuld met specifiek een 

personeelsadviseur, adviseur kwaliteit, verzuimmanager, opleidingscoach, ICT 

ondersteuning en een controller voor de thuiszorg 

 

KETENZORG EN SAMENWERKING IN DE WIJK 

De Thuiszorg speelt een actieve rol in de zorgketen in de regio, zoals de ketenzorg 

dementie, het netwerk palliatieve zorg, het netwerk CVA en de warme overdracht.  

De Thuiszorg is betrokken bij de sociale wijkteams in diverse gemeenten en het 

dementievriendelijk maken van diverse gemeenten (bv dement Talent).  

De wijkverpleegkundige participeert in de overleggen met de huisartsen 

(hometeams). 

 

KWALITEIT VAN ZORG AAN HUIS 

De zorg in de wijk wordt complexer en het aantal cliënten dat zorg nodig heeft 

neemt toe. Mensen zijn korter in zorg met een complexere zorgvraag. 

Wijkteams krijgen te maken met een veranderende populatie zorgvragers en dat 

heeft ook gevolgen voor de deskundigheid van onze medewerkers.  

We zien een toename van mensen met dementie thuis. Dit heeft tot gevolg dat het 

aantal casemanagers dementie in één jaar is uitgebreid van drie naar acht en dat 

in Noordwijkerhout is gestart met een PG-team. 

 

In 2017 is vanwege de verhuizing van Huis op de Waard naar Leiden gestart met 

een wijkteam in Leiden. 

In 2017 heeft fase 2 van de reorganisatie van de niveau 2 medewerkers 

plaatsgevonden waarbij 33 medewerkers zijn uitgestroomd naar intramuraal of 

opleidingen zijn gaan volgen. 
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Ook bij het team Thuisbegeleiding zien wij in 2017 een groei. Er is toenemende 

vraag naar juist praktische begeleiding van gezinnen in de thuissituatie, van 

medewerkers die samen met de cliënt structuur in de dag proberen te krijgen.  

Cliënten zijn tevreden over de zorgverlening. Zorgkaart heeft in 2017 in alle regio’s 

een goede score opgeleverd; de tevredenheid blijft hoog ondanks de grote 

toename van nieuwe cliënten en de toenemende complexiteit van zorg. 

 

PERSONEEL EN OPLEIDEN IN DE THUISZORG 

Voor de instroom van nieuwe wijkverpleegkundigen is een programma voor een 

junior wijkverpleegkundige opgezet. De junior wijkverpleegkundigen volgen een 

traject van een jaar. In dit jaar worden zij begeleid door een wijkverpleegkundige, 

volgen ze een scholingstraject met de Hogeschool Leiden waarna ze als 

wijkverpleegkundige aan de slag kunnen gaan. Eenzelfde traject is opgezet voor 

herintreders met een HBO diploma. Zij worden eerst BIG-bekwaam gemaakt en 

volgen dan hetzelfde traject. 

In 2017 is gestart met een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, 

waarin medewerkers op één dag uitleg krijgen over Marente, de zelforganisatie en 

rollen, informatie over het kwaliteitshandboek en over het registreren via de 

telefoon. 

 

5.5 Personeel 

In 2017 was het thema boeien en binden van personeel. De zorgsector heeft in het 

algemeen moeite met het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. 

Marente heeft hier in 2017 veel in geïnvesteerd, en ook het tevreden houden van 

het zittende personeel heeft veel aandacht gekregen. Er is voor gekozen om, 

naast de standaard functioneringsgesprekken, andere gespreksvormen te 

organiseren om met elkaar in dialoog te blijven, zowel binnen teams als op 

individueel niveau. 

 

WERVING EN MOBILITEIT 

In 2017 zijn er 378 vacatures gesteld en zijn er 840 medewerkers aangenomen.   

Er zijn 113 medewerkers boventallig verklaard en begeleid door het 

mobiliteitsbureau, waarvan 67 intern een nieuwe functie hebben aanvaard, 46 

medewerkers zijn uit dienst gegaan. 
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ARBO 

In april 2017 is er gestart met een andere bedrijfsarts van de BGW NW, helaas 

voldeed deze arts niet aan de verwachtingen. Er is voor gekozen om per 1 januari 

2018 van een andere arbodienstverlener gebruikt te maken.  

In het kader van de nieuwe Arbowet is de preventiemedewerker beter in stelling 

gebracht. Verder is er in 2017 een Marentebrede Risico Inventarisatie en Evaluatie 

gehouden op de locaties. Thema’s als duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn op 

de kaart gezet teneinde verzuim te voorkomen.  

 

SOCIAAL PLAN 

Er heeft een evaluatie van het bestaande sociaal plan plaatsgevonden in het 

najaar van 2017. Daarin is geconcludeerd dat de gemaakte afspraken goed 

uitvoerbaar zijn. Er is een vervolgoverleg gepland voor 2018. 

 

MTO 

In januari 2017 waren de resultaten van het in 2016 gehouden MTO beschikbaar. 

De verschillende teams zijn aan de slag gegaan met de resultaten. De slecht 

scorende teams hebben een plan van aanpak voorgelegd aan de Raad van 

Bestuur. 

 

5.6 Ontwikkelingen vastgoed 

In 2015 is het Beleidskader Vastgoed en Huisvesting gemaakt en uitgebreid 

besproken met de interne en externe stakeholders. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen wordt het beleidskader aangepast en gebruikt in de communicatie 

naar alle stakeholders. Op basis van het beleidskader worden concrete plannen 

gemaakt, die separaat het besluitvormingsproces doorlopen. 

 

De grootschalige renovatie van locatie Hofwijck is afgerond. Het gebouw is eind 

augustus in gebruik genomen en biedt huisvesting aan 60 cliënten met een 

intensieve zorgvraag, het hospice De Mare met 6 plaatsen en 8 zelfstandige 

appartementen voor senioren. Daarnaast is er in Hofwijck een 

gezondheidscentrum ondergebracht, waarin een fysiotherapiepraktijk, een 

huisartsenpraktijk, een stottercentrum, een rouwcentrum en een priklab 

gecontracteerd zijn voor het huren van praktijkruimten. 
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In locatie Bernardus is de verpleegafdeling Ter Leede gerenoveerd en geschikt 

gemaakt voor kleinschalige zorg aan cliënten met dementie. 

Het entreegebied en het restaurant van Bernardus hebben een grondige 

opknapbeurt ondergaan met als doel de gastvrijheid van locatie Bernardus te 

vergroten. Er is een sfeervolle ontmoetings- en ontspanningsruimte gerealiseerd in 

het hart van het gebouw waar cliënten die in Bernardus wonen aangenaam 

kunnen verblijven. 

 

Locatie Huis op de Waard is in mei opgeleverd en in gebruik genomen. Van de 

101 appartementen in dit gebouw, zijn er 18 op basis van een nieuw 

serviceconcept verhuurd aan ouderen zonder WLZ-indicatie. Bij de huurwoning 

wordt een servicearrangement geboden, dat voorziet in de behoefte aan veiligheid, 

gezelligheid en comfort bij deze groep, vaak inmiddels alleenstaande, ouderen.  

 

Locatie Mariëngaerde/Mariënhaven is verkocht. Het gebouw Mariëngaerde is leeg 

gemaakt en in juli overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Gebouw Mariënhaven is 

doelmatig aangepast en tijdelijk in gebruik genomen voor huisvesting van de 

gehele GRZ totdat dit gebouw in 2020 ook wordt overgedragen aan de nieuwe 

eigenaar.  

 

In locatie Bernardus is verpleegafdeling Teylingen gerenoveerd en geschikt 

gemaakt voor kleinschalige zorg aan jong-dementerende cliënten. De 

verpleegafdeling en dagbesteding voor jong-dementerende cliënten zijn vanuit 

locatie Mariënhaven naar afdeling Teylingen verhuisd.  

 

Bij locatie Berkhout is gestart met de uitbreidingsnieuwbouw van een extra vleugel 

met 22 appartementen voor cliënten met dementie.  

 

In het kader van het afstoten van vastgoed dat niet nodig is voor het verlenen van 

zorg aan onze cliënten zijn de gebouwdelen ’t Heerenhuys, De Stores en de kapel 

van locatie De Wilbert in december verkocht. 
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5.7 Informatisering 

Voor Marente is digitale technologie en ondersteuning van doorslaggevend belang 

voor een houdbare en toekomstbestendige ouderenzorg. ICT is inmiddels een 

cruciaal onderdeel van onze samenleving en ook binnen Marente is de 

technologische ondersteuning inmiddels niet meer weg te denken, zowel voor het 

administratieve proces, maar zeker ook voor het primaire zorgproces. Voor de 

cliënt neemt hierdoor de veiligheid en de beschikbaarheid van zorg toe. 

 

Technologische vernieuwingen volgen elkaar in een steeds rapper tempo op. Om 

goed te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen en die innovaties uit te kiezen 

(en te implementeren) die voor de zorg binnen Marente, én voor onze cliënten, tot 

een concrete verbetering van het zorgproces leiden, is een flexibele ICT 

organisatie van belang. Een organisatie met focus op regie en innovatie. 

 

In 2017 heeft Marente veel aandacht besteed aan het verbeteren van de 

beheersorganisatie. Hierbij is, conform ICT strategie, het beheer van een gedeelte 

van de omgeving overgedragen aan een externe leverancier. Door deze 

overdracht is kennis en continuïteit goed geborgd en kan de noodzakelijke 

verschuiving binnen de ICT organisatie van beheer naar regie en innovatie ingezet 

worden.  

 

De ICT organisatie wordt stap voor stap omgevormd naar een zorggerichte service 

organisatie, waarbij de ICT voor een goede ondersteuning van de zorgprocessen 

zal zorgdragen. Samen met de zorg wordt gewerkt aan effectiever en efficiënter 

werken! Om de zorg te begeleiden bij het gebruik van (nieuwe) technologieën is 

tevens geïnvesteerd in extra training en ondersteuning op de verschillende 

zorglocaties. Voor 2018 krijgt deze ondersteuning een vervolg middels een 

programma “Van Digibeet naar Digiweet”, waarmee het plezier in het werk en het 

gebruik van ondersteunende technologieën zal toenemen. 

 

Het belang van samenwerking in de regio neemt toe. Voor het uitwisselen van 

(cliënt) gegevens dienen veilige platforms gekozen te worden, waarbij een breed 

draagvlak de kans op een goede implementatie vergroot. In 2017 is Marente 

bijvoorbeeld betrokken geweest bij een regionaal keuzetraject voor een standaard 

platform voor de communicatie vanuit de eerste lijn naar de VVT-instellingen. In 

2018 zal de gekozen route geïmplementeerd worden.  
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6 Kwaliteitsverslag 

 

6.1 Inleiding 

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verschenen. Binnen 

Marente zijn we direct gestart met het analyseren van het Kwaliteitskader. Het 

Kwaliteitskader en de analyse zijn in het eerste kwartaal van 2017 in alle gremia 

besproken. De analyse geeft weer in hoeverre Marente voldoet aan het 

kwaliteitskader en welke acties nog nodig zijn. Deze acties zijn verwerkt in het 

kwaliteitsplan en in gang gezet. 

 

Na de zomer is gestart met het schrijven van het kwaliteitsplan 2018. Het maken 

en regelmatig evalueren van het kwaliteitsplan zien we vooral als een van de 

middelen om met het kwaliteitskader aan de slag te gaan. Hiermee is het 

kwaliteitsplan aanvullend op het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem PREZO en 

de gedegen planning- en controlcyclus op het gebied van kwaliteit binnen Marente. 

Deze documenten en de bijbehorende processen zijn bedoeld om te ondersteunen 

bij het realiseren van goede persoonsgerichte zorg voor alle individuele cliënten.  

 

Intern is het kwaliteitsplan meerdere keren besproken met de Centrale 

Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de commissie kwaliteit van de Raad van 

Toezicht en met de locatiemanagers en de eerste geneeskundige. 

 

Begin 2018 is met de Centrale Cliëntenraad teruggeblikt op de wijze waarop in 

2017 is gewerkt met het kwaliteitskader en dan met name gericht op 

persoonsgerichte zorg. Deze reflecties zijn verwerkt in dit kwaliteitsverslag. 

De kern van het kwaliteitsplan van Marente is verbeteren door van elkaar te leren. 

Met het maken en bespreken van dit kwaliteitsverslag wordt hier weer een bijdrage 

aan geleverd. 

 

In 2017 heeft de functie van kwaliteitsverpleegkundige vorm gekregen binnen 

Marente. De pilot die in november 2016 was gestart, is afgerond. De conclusie van 

de pilot is dat het invoeren van de functie van kwaliteitsverpleegkundige bijdraagt 

aan het verhogen van het opleidings- en deskundigheidsniveau binnen de 

intramurale zorg van Marente. Met de inzet van meer verpleegkundigen in de 

uitvoeringspraktijk zijn we beter toegerust voor de complexe en gedifferentieerde 
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zorg van morgen. Ook levert de kwaliteitsverpleegkundige een bijdrage aan het 

verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van het team. 

Om alle intramurale teams en de GRZ te voorzien van een 

kwaliteitsverpleegkundige zijn er in totaal 43 nodig. Na het interne wervings- en 

selectietraject is ruim de helft van de beschikbare plekken ingevuld met 

verpleegkundigen die al werkzaam waren bij Marente. Voor de andere helft is 

externe werving in gang gezet.  

 

6.2 Resultaten op het gebied van persoonsgerichte zorg  

Bij Marente is de cliënt als mens altijd het vertrekpunt. De cliënt geeft zelf richting 

aan zijn leven, dus ook voor het deel waarvoor zorg en ondersteuning wordt 

gevraagd. De professionele zorg bij Marente is persoonsgericht en voldoet aan de 

professionele standaarden. De persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt 

plaats binnen de relatie tussen de cliënt en zijn naasten, de zorgverlener en de 

zorgorganisatie. Persoonsgerichte zorg als uitgangspunt is vastgelegd in de Visie 

op Goede Zorg, het strategisch beleid en het kwaliteitsbeleid van Marente. 

 

Een belangrijke hulpmiddel bij het vormgeven van persoonsgerichte zorg is het 

Elektronisch Cliëntdossier (ECD). Iedere nieuwe cliënt bij Marente beschikt binnen 

24 uur over een voorlopig zorgleefplan en binnen 6 weken over een definitief 

zorgleefplan. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan is 

belegd bij de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende/verpleegkundige (EVV-er).  

Een belangrijk onderdeel van het ECD is het persoonsbeeld ‘U bent uniek’. Het 

persoonsbeeld geeft een beschrijving van de levensgeschiedenis en de wensen 

van de cliënt. Zorgbemiddeling en de EVV-er gaan in gesprek met de 

cliënt/vertegenwoordiger om invulling te geven aan het persoonsbeeld. 

 

De cliënten en vertegenwoordigers/contactpersonen kunnen via het cliëntportaal 

het ECD inzien. Halverwege 2017 maakte 44% van de cliënten/ 

vertegenwoordigers gebruik van het cliëntportaal. 

 

In 2016 is breed nagedacht over een nieuwe werkwijze voor de 

zorgleefplanbespreking (ZLP) en het multidisciplinaire overleg (MDO). Na een pilot 

is besloten om de nieuwe werkwijze in 2017 op alle locaties van Marente te 

implementeren. 

De nieuwe werkwijze is gebaseerd op de visie dat het multidisciplinaire overleg het 

ijkpunt is in de afstemming van de zorg rondom de cliënt en hiermee een 
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belangrijke bijdrage levert aan persoonsgerichte zorg. Het overleg heeft een vaste 

agenda: 

 Interdisciplinaire voorbereiding van de zorgleefplanbesprekingen. 

 In samenhang evalueren en zo nodig bijstellen van de inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen, gebruik psychofarmaca en beweeg- en 

gedragsinterventies. 

 Interdisciplinaire afstemming van zorg en behandeling voor cliënten voor 

wie dat op dat moment nodig is. 

Dit overleg wordt IDO (interdisciplinair overleg) genoemd en wordt maandelijks 

gehouden. 

 

Met iedere cliënt/vertegenwoordiger wordt minimaal twee keer per jaar de 

zorgleefplanbepreking gehouden. Tijdens deze bespreking kijken de 

cliënt/vertegenwoordiger en de EVV’er terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 

het komende half jaar. De afspraken die tijdens het IDO zijn gemaakt worden als 

voorstel aan de cliënt/vertegenwoordiger besproken. Als de cliënt/ 

vertegenwoordiger akkoord gaat met de voorgestelde doelen en acties, wordt het 

zorgleefplan ondertekend. Als de situatie daar om vraagt of op verzoek van de 

cliënt/vertegenwoordiger, is de specialist ouderengeneeskunde of een 

behandelaar bij de zorgleefplanbespreking aanwezig.  

 

Gedurende het hele jaar waren op het intranet van Marente (MarenteNet) vele 

voorbeelden van persoonsgerichte zorg te lezen. 

 

6.3 Resultaten op het gebied van wonen en welzijn 

Zingeving, dagbesteding, netwerkparticipatie en wooncomfort zijn onderwerpen die 

ook in 2017 hoog op de agenda hebben gestaan. Resultaten die onder meer 

behaald zijn, zijn: 

 Iedere locatie is op maat aan de slag met het onderwerp zingeving. De 

lokale cliëntenraad en de geestelijk verzorger zijn intensief betrokken bij de 

uitwerking en implementatie.  

 Medewerkers kunnen bij het ondersteunen van de cliënt bij het proces van 

zingeving en het omgaan met levensvragen worstelen met vragen en 

dilemma’s. Deze dilemma’s kunnen (ook) van ethische aard kunnen zijn. 

Om deze ethische reflectie op de werkvloer vorm te geven, is moreel 

beraad ingezet. In juni 2017 heeft de vakgroep Geestelijk Verzorging de 
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activiteit moreel beraad geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat 

moreel beraad een bruikbaar middel is om te reflecteren en gevoeliger te 

worden voor morele dilemma’s.  

 Marente heeft sinds april 2016 een ethische commissie. De ethische 

commissie adviseert over ethische vragen met betrekking tot cliëntenzorg 

en organisatiebeleid. In november 2017 heeft de ethische commissie een 

advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over het optimaliseren van het 

moreel beraad en over de impact van het overlijden van een collega op een 

team. 

 De Waardigheid en Trots-gelden worden binnen Marente volledig besteed 

aan deskundigheidsbevordering en dagbesteding. Iedere locatie krijgt 

jaarlijks een geoormerkt bedrag vanuit de Waardigheid en Trots-gelden. De 

meeste locaties hebben deze gelden gebruikt om middelen aan te schaffen 

die ondersteunen bij een zinvolle dagbesteding, zoals een braintrainer, 

tovertafel, duofiets en beleefTV.  

 Ook in 2017 was de wensboom succesvol. Alle cliënten mogen hun wens 

op een kaartje schrijven. Deze wensen worden op de locatie in een ‘boom’ 

gehangen. Op het intranet van Marente is een digitaal platform ingericht 

waarop alle wensen staan. Medewerkers kunnen de wensen bekijken. Als 

zij een wens zien die zij op vrijwillige basis willen vervullen voor de cliënt, 

melden zij zich hiervoor aan. Ook zijn er vrijwilligers en mantelzorgers die 

wensen in vervulling laten gaan.  

 Marente heeft ook dit jaar geïnvesteerd in huisvesting en meer 

wooncomfort op de intramurale locaties (zie 5.6). 

 

6.4 Resultaten op het gebied van veiligheid 

Een cliënt bij Marente kan rekenen op zorg die inhoudelijk van goede kwaliteit is 

en die veilig is. 

Heel 2017 is er aandacht geweest voor de zorginhoudelijke onderwerpen: 

 Medicatieveiligheid 

 Mondzorg 

 Wondzorg/decubitus 

 Infectiepreventie/hygiëne 

 Leven in vrijheid (Bopz/Wgbo) 

 Palliatieve zorg 

 Huiselijk geweld en ouderenmishandeling. 
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Bij alle zorginhoudelijke onderwerpen is een manager eigenaar van het 

zorginhoudelijke onderwerp. Bij de ontwikkeling en het voorbereiden van de 

implementatie wordt de eigenaar ondersteund door een commissie met 

inhoudsdeskundigen. Bij de implementatie en borging in het team heeft de 

aandachtsvelder een specifieke rol. De aandachtvelder is expert op het 

betreffende zorginhoudelijke onderwerp en kan de andere teamleden en de 

teamleider bijstaan bij de implementatie en borging. De kwaliteitsverpleegkundige 

heeft een rol in het bewaken van de samenhang tussen de aandachtsgebied 

binnen het team. 

In de kwartaalrapportages kwaliteit is gedurende het jaar gerapporteerd over de 

resultaten op de zorginhoudelijke onderwerpen. Hierna volgt een korte 

samenvatting. 

 

MEDICATIEVEILIGHEID 

De medicatieveiligheid is verbeterd door, in overleg met de arts, zoveel mogelijk te 

werken met drie vaste deelmomenten per dag en het aantal afwijkende 

deelmomenten zoveel mogelijk te beperken. 

 

Zowel voor intramuraal als extramuraal was er veel aandacht voor het proces van 

dubbel paraferen. Er is onderzocht welke geautomatiseerde systemen dit proces 

kunnen faciliteren. In de thuiszorg zal N-care hiervoor ingezet worden en 

intramuraal Medimo. De implementatie is, na pilots, begin 2018 gestart. 

 

MONDZORG 

In het 1e kwartaal is bij alle intramurale cliënten een 0-meting gedaan waarbij 

diverse aspecten op gebied van de mondverzorging zijn gemeten, zoals de 

aanwezigheid van een risicosignalering, mondzorgplan, rapportages van de 

mondhygiëniste en tandarts en de juiste mondzorginstructies op de zorgkaart. Op 

basis van de bevindingen zijn verbeteracties in gang gezet. Uit de meting bleek dat 

bij 4,5% van de cliënten sprake is van mondverzorgingsproblematiek. 95,5% van 

de cliënten heeft geen mondverzorgingsproblematiek. De problematiek wordt in 

ruim de helft van de gevallen veroorzaakt door het weigeren van de mondzorg.  

 

Marente neemt actief deel aan de Alliantie mondzorg.  

De Alliantie heeft met de IGZ afgesproken dat de deelnemende organisaties door 

de IGZ getoetst worden aan de hand van de richtlijn Mondzorg voor 
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zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Marente is in juli 2017 bezocht door 

de IGZ. De bevindingen van de IGZ waren positief. 

 

WONDZORG/DECUBITUS 

In 2017 is veel aandacht besteed aan wondzorg. 

Op de locatie De Wilbert is een pilot gestart waarbij de wondverpleegkundige van 

de thuiszorg structureel is ingezet. Ook zijn de aandachtsvelders geschoold en 

worden in het MDO concrete afspraken gemaakt over het toepassen van de 

standaarden voor de cliënt met een wond en wordt het huidletselbehandelplan 

ingevuld in het ECD. 

Op de pilotlocatie is de aandacht voor wondzorg sterk toegenomen en is het aantal 

en de omvang van de wonden afgenomen. 

Op basis van deze resultaten is overgegaan tot het meer standaardiseren van de 

wondzorg en is besloten om een aparte wondverpleegkundige te werven voor de 

intramurale locaties. 

 

INFECTIEPREVENTIE/HYGIËNE 

In totaal zijn er 9 hygiëne-audits uitgevoerd op verschillende locaties en in de 

thuiszorg. De audits zijn uitgevoerd door een extern bureau. Naar aanleiding van 

de rapportages zijn verbeterplannen gemaakt. 

 

De aangepaste en vereenvoudigde hygiënecode voor de voedingsverzorging in 

woonvormen is geïmplementeerd. Bewustwording van hygiënisch werken staan 

centraal. Er bestaat geen verplichting om te meten en te registreren (m.u.v. het 

regenereren). 

 

Intramuraal kwamen de aandachtsvelders hygiëne meerdere keren bij elkaar. 

In de thuiszorg zijn teams getraind op gebied van hygiëne. Dit leidde tot 

verbetering van werkprocessen, beter beschikbaarheid van materiaal en 

bewustzijn in handelen. 

 

Aan het begin van het jaar was op drie locaties een uitbraak van Noro. Door het 

correct volgen van het protocol bleef de uitbraak beheersbaar. Het uitbraakteam is  

regelmatig bij elkaar geweest en heeft ondersteuning gekregen van het externe 

bureau. 
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LEVEN IN VRIJHEID 

Gedurende het jaar waren er weinig grote verschuivingen in de hoeveelheid 

ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen. Het blijkt dat de zware en lichaams-

gebonden maatregelen nog steeds weinig worden ingezet. Door het gebruik van 

nieuwe technologieën die helpen de vrijheidsbeperking cliëntvriendelijker (meer 

bewegingsvrijheid) en medewerkersvriendelijker (minder onrust, veiliger en 

efficiënter werken) te maken, zien we een toename van de inzet van domotica. 

De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt per cliënt maandelijks in het 

multidisciplinaire overleg besproken. 

 

De Marente-leidraad inzet vrijheidsbeperkende maatregelen is breed voorgelegd 

aan alle disciplines ter evaluatie. De evaluatie heeft gemaakt dat er een verbeterde 

versie is ontstaan met aanvullingen van alternatieven. Ook is gekozen om te 

starten met het beschrijven van de groene maatregelen om te benadrukken dat dit 

de meest gewenste situatie is. Maatregelen die echt niet meer ingezet worden, zijn 

uit de leidraad verwijderd. 

 

PALLIATIEVE ZORG 

Er is een plan gemaakt om de expertise die intramuraal en extramuraal aanwezig 

is beter met elkaar te verbinden. De kenniskring extramuraal is uitgebreid met een 

deskundige vanuit intramuraal. De verdere implementatie van het Zorgpad 

Stervensfase intramuraal is in gang gezet. 

 

In januari 2018 is de eerste studiemiddag over palliatieve zorg gehouden. Er 

waren meer dan 120 medewerkers aanwezig. In het 4e kwartaal is de 

studiemiddag voorbereid. Ook is er een eerste analyse van het kwaliteitskader 

Palliatieve Zorg gemaakt. 

 

HUISELIJK GEWELD EN OUDERENMISHANDELING 

Gedurende het jaar zijn 20 signalen van mishandeling of ontspoorde zorg door een 

aandachtsvelder in behandeling genomen. De aandachtsvelders kwamen 

regelmatig bij elkaar voor intervisie. 

Bij de thuisbegeleiding moet bij zorgen rond een kind of jongere een melding 

gedaan worden bij Jeugdmatch, zodat alle signalen rond een persoon gebundeld 

worden en aan een coördinerende hulpverlener worden toegewezen. Een 

dergelijke melding werd een aantal keer gedaan. 
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Halverwege het jaar is een studiemiddag georganiseerd voor de aandachtsvelders 

en de managers/teamleiders waarbij uitgebreid is ingegaan op de meldcode. 

 

MIC/MIM-MELDINGEN 

In iedere kwartaalrapportage kwaliteit zijn het aantal meldingen en een analyse 

opgenomen.  

Bij de medicatie-incidenten ging het in de meeste gevallen om het vergeten van 

medicatie. De eerder genoemde reductie van het aantal deelmomenten en de 

invoering van digitaal paraferen zijn de ingezette verbeteracties. 

De toename van het aantal valincidenten kan toegeschreven worden aan de 

hogere zorgzwaarte van de cliënt en het beleid om de vrijheid zo min mogelijk te 

beperken. Het valrisico wordt altijd zorgvuldig afgewogen. 

Gedurende het jaar was een toename van het aantal agressie-incidenten 

zichtbaar. De inzet van de aandachtsvelder, psycholoog en omgangsadviezen van 

de psycholoog zijn de meest ingezette acties. Op de locaties wordt gezocht naar 

een goede balans in de hoeveelheid prikkels voor de cliënt. Ook is gestart met 

casuïstiekbesprekingen met de psycholoog en het team. 

Ook in de thuiszorg neemt het aantal agressie-incidenten toe. In de 

regiobijeenkomsten in 2018 wordt het onderwerp van verbale, fysieke agressie en 

manipulatie door mantelzorgers en cliënten opgenomen als thema om inzicht te 

verkrijgen en weerbaarheid te vergroten.  

 

BHV EN CRISISTEAM 

Op iedere locatie werden minimaal drie oefeningen gehouden. Ook was er 

doorlopend aandacht om de BHV-organisatie op orde te houden. 

In maart heeft het crisisteam Marente een uitgebreide training gevolgd waarbij een 

crisissituatie (brand op het dak van een locatie, vermiste bewoners etc.) is 

nagebootst. Inzet van het crisisteam was in 2017 niet aan de orde. 

 

6.5 Resultaten op het gebied van leren en verbeteren van kwaliteit 

Een belangrijk instrument om te leren en te verbeteren van kwaliteit is de 

kwartaalrapportage kwaliteit. Iedere locatie levert, aan de hand van een format, 

informatie aan over de uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren. Belangrijk 

onderdeel is de rapportage over de ingezette verbeteracties en de resultaten 

hiervan. Aan de hand van de ingevulde formats wordt de Marentebrede rapportage 

gemaakt, die besproken wordt in de RvB, het zorgoverleg, de RvT en de CCR. De 
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locatierapportage wordt besproken met de lokale cliëntenraad. In 2017 is over alle 

vier kwartalen een kwaliteitsrapportage gemaakt. 

 

STRATEGISCH OPLEIDINGSPLAN 

Blijven zorgen, vraagt om blijven leren en dat betekent dat we voortdurend en in 

een snel tempo willen aansluiten bij de zwaardere en complexere zorgbehoefte 

van onze bewoners en cliënten.  

 

Het Strategisch Opleidingsplan 2017-2020 Marente richt zich op meer en breed 

opleiden, gevarieerder opleiden, verhoging van kennis van onze doelgroepen en 

op persoonlijke ontwikkeling en interne loopbaan. 

Het Strategisch Opleidingsplan is in september 2017 aangevuld met het onderdeel 

Thuiszorg en Geriatrische Revalidatiezorg. 

 

De instroommogelijkheden voor een opleiding richten zich op de ontwikkelingen in 

de arbeidsmarkt. Er zijn opleidingsmogelijkheden voor (vaak ook oudere) zij-

instromers die van beroep veranderen en er zijn opleidingstrajecten voor 

herintreders. Voor deze vormen van opleiden is goede regionale samenwerking 

met het onderwijs- en zorginstellingen in de regio belangrijk. 

De doorstoom mogelijkheden zijn verruimd en met name het aantal 

opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen is verhoogd. 

 

LEERLINGEN 

Gemiddeld waren er in 2017 150 opleidingsplaatsen voor leerlingen die een 

beroepsopleiding via het werken-leren volgden (BBL): 

 12 medewerkers volgden de opleiding tot Woonzorgmedewerker (een 

interne opleiding niveau-1); 

 13 medewerkers volgden, in een intramurale setting,  de vernieuwde en 

versnelde opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau-2. Een deel stroomt 

door vanuit de thuiszorg en een deel is Woonzorgmedewerker die 

doorstroomt; 

 14 Helpenden-plus zijn in de thuiszorg doorgestroomd naar de incompany-

opleiding Verzorgende-C; 

 147 leerlingen volgden de opleiding Verzorgende-IG/MZ;  

 12 verzorgenden-IG hebben de opleiding EVV gevolgd; 

 21 leerlingen volgden de opleiding MBO-Verpleegkundige; 

 8 medewerkers volgen de opleiding voor HBO-Verpleegkundige. 
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STAGIAIRES 

Aan 231 stagiaires van zorg-opleidingen werd een stageplaats van 10 weken of 

langer geboden. Nieuw is dat er 55 eerstejaars stagiaires HBO-V in hun eerste 

stage kennis hebben gemaakt met de Verpleeghuiszorg. Marente heeft voor deze 

groep een stageprogramma ontwikkeld waarin zij de ouderenzorg in de volle 

breedte leren kennen en de rol van de HBO-Verpleegkundige onderzoeken. Dit 

blijkt een succesvolle aanpak om de ouderenzorg onder deze studenten een 

aantrekkelijk werkveld te maken. 

 

Ook boden wij tientallen middelbare scholieren de mogelijkheid voor een 

beroepsoriëntatie.  

40 studenten geneeskunde volgden hun zorgstage bij Marente en ook de 

behandeldiensten bieden doorlopend stageplaatsen. 

 

Gemiddeld biedt Marente aan 7 stagiaires die het Speciaal Onderwijs volgen een 

zogenaamde “Boris” stageplaats. Ook dit jaar heeft dit geleid tot een aantal vaste 

medewerkers. 

 

Marente bood 143 FTE leerlingen en stagiaires een opleidings- of stageplaats 

(langdurig) dat is ruim 30% meer dan het jaar hiervoor. 

 

KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGEN 

Omdat de nieuwe functie van kwaliteitsverpleegkundige vraagt om nieuwe 

vaardigheden is een specifiek opleidingsprogramma ontwikkeld van een jaar. 

In dit opleidingsprogramma wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 

rol in relatie tot de rollen van de Teamleider en EVV. In bijeenkomsten op locatie 

begin 2018 zijn we hierover in gesprek gegaan. De kwaliteitsverpleegkundige 

wordt gecoacht door de teamleider of de locatiemanager. En er is een 

Opleidingsprogramma van GrowWork, waarin de kwaliteitsverpleegkundige kennis 

en vaardigheden leert m.b.t. competentiegebieden van kwaliteitsbevordering en 

deskundigheidsbevordering in het team. 

 

JUNIOR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN  

Om nieuwe wijkverpleegkundigen aan te trekken biedt Marente een Traject Junior-

wijkverpleegkundige. In een programma dat ongeveer een jaar duurt, leert een pas 

gediplomeerde HBO-verpleegkundige of een verpleegkundige zonder thuiszorg-
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ervaring, het vak van wijkverpleegkundige in de praktijk. Daarnaast volgt de junior 

de post-HBO opleiding “Indiceren” en “Samenwerken in de wijk”. 

 

HERINTREDERS 

Zowel voor de thuiszorg als voor intramuraal is een Traject herintreders gestart 

voor verpleegkundigen die al enige tijd hun vak niet meer uitoefenen.  

 

GERONTOPSYCHIATRIE EN ONBEGREPEN GEDRAG 

45 medewerkers uit de intramurale teams volgden de Leergang 

Ouderenpsychiatrie. Deze opleiding is door Marente, in samenwerking met 

Rivierduinen, ontwikkeld. Het aantal bewoners met problematiek op psychiatrische 

grondslag neemt toe en dat vraagt kennis en vaardigheden om deze doelgroep de 

juiste zorg te kunnen bieden.   

 

KANTEL JE BLIK, DE PARTICIPATIEKLINIEK 

In juni hebben opnieuw 40 medewerkers de ParticipatieKliniek kunnen bezoeken, 

een initiatief van V&VN dat wordt ondersteund vanuit het programma Waardigheid 

& Trots.  

In september was de ParticipatieKliniek in de binnentuin van De Wilbert met 5 

zogenaamde “ervaringstenten” waarin medewerkers konden ervaren hoe het is om 

lichamelijk beperkt te zijn of de ziekte dementie te hebben. Dit heeft er toe geleid 

dat medewerkers zelf acties bedenken en inzetten waarvan zij ervaren dat de 

bewoner er zich prettig bij voelt of rustiger van wordt. Ook mantelzorgers en 

vrijwilligers hebben deelgenomen. 

 

MARENTELEREN  

Het afgelopen jaar is het pakket Marente-Elearning verder uitgebreid met modules 

die zich richten op ieders persoonlijke ontwikkeling. Samen met het pakket over 

vakinhoud verpleging en verzorging biedt Marente een compleet aanbod aan alle 

medewerkers om te kunnen blijven ontwikkelen in het werk. 

 

LEERLIJNEN 

Betrokken medewerkers bij het Expertise centrum Katwijkse Ziekte volgden een 

leerlijn met als onderdeel de Opleiding Neurorevalidatie. 

Teams in verschillende locatie volgden de Leerlijn Kleinschalig wonen voor 

mensen met Dementie; de Leerlijn Jonge mensen met dementie kreeg een 

vervolg. 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ MARENTE 

Marente is sinds 2006 lid van het Universitair Netwerk voor de Care-sector- Zuid 

Holland (UNC-ZH). Marente levert een bijdrage aan wetenschappelijke 

ontwikkelingen wanneer dit past binnen onze zorg en wanneer dit relevant is voor 

de zorg aan onze cliënten. Onderzoeksaanvragen worden altijd door de eigen 

Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) aan deze criteria getoetst. De 

WOC ondersteunt het uitvoeren van het wetenschappelijke onderzoek binnen 

Marente. 

Het Universitair Netwerk wordt ook ingezet als lerend netwerk in het kader van het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

 

Door het vertrek van de voorzitter van de WOC is per 1 januari 2017 een nieuwe 

voorzitter aangesteld. Ook is er een secretaris toegevoegd aan de WOC. In het 

najaar nam een lid afscheid van de WOC omdat zij met pensioen ging. In diezelfde 

periode diende het UNC-ZH bij ZonMw een subsidieaanvraag in voor verdere 

versterking van het netwerk. Dit betreft onder andere een nieuwe structuur en 

werkwijze. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, heeft Marente de huidige 

samenstelling van de WOC onder de loep genomen en op functieniveau 

aangepast aan deze nieuwe aanpak. Van een aantal van de huidige WOC leden is 

in december afscheid genomen. Tegelijkertijd is gestart met het werven van 

nieuwe leden.  

 

In 2017 zijn er in Marente twee onderzoeken afgerond: het Beyond 2 onderzoek 

(Radboud Universiteit Nijmegen) en het FIT-Hip onderzoek (LUMC). 

Het Beyond 2 onderzoek richtte zich op de effectmeting van een multidisciplinaire 

aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij jonge mensen met dementie. De 

medewerkers van de betrokken woonafdeling zijn in de aanpak geschoold. De FIT-

Hip studie ging na of een gericht actieprogramma om valangst te verminderen bij 

mensen met een heupfactuur effectief is. Er werd hierbij een vergelijking gemaakt 

met zorg volgens het bestaande zorgpad. De studie werd uitgevoerd op de 

geriatrische afdeling. De dataverzameling is in 2017 afgerond. De eindrapportage 

verschijnt naar verwachting in 2018.  

 

In 2017 is in Marente gestart met twee nieuwe onderzoeken: het SigMa onderzoek 

(LUMC, VUmc, UMCU) dat gaat over het signaleren en markeren van de palliatief-

terminale fase bij verpleeghuisbewoners en de Q-PID studie (Quality of life and 

Paracetamol In advanced Dementia) studie) (LUMC). De hoofdvraagstelling van 
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dit onderzoek betreft het effect van pijnmedicatie (paracetamol) op de kwaliteit van 

leven van mensen met matige tot (zeer) ernstige dementie, wonend in het 

verpleeghuis. 

 

Het jaar 2018 zal in het teken staan van het invoeren van de door het UNC-ZH de 

voorgestelde nieuwe werkwijze, waarbij de verbinding tussen onderzoek en de 

activiteiten van leerlingen (HBO en MBO) verder geïntensiveerd wordt. 

 

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Marente heeft in 2017 meegedaan aan het initiatief van de Patiëntenfederatie 

Nederland om actief waarderingen op te halen voor Zorgkaart Nederland.  

In de thuiszorg zijn cliënten uit negen gemeenten bevraagd. De thuiszorg scoort 

inmiddels een 8,2 op de Zorgkaart, 98% van de cliënten beveelt Marente aan.   

Ook op de intramurale locaties zijn waarderingen opgehaald door het 

interviewteam van de Patiëntenfederatie. De gemiddelde waardering is een 7,4, 

90% van de cliënten/vertegenwoordigers beveelt Marente aan. 

De totale score van Marente komt op een 7,6. 92% van de cliënten zegt Marente 

aan te bevelen bij familie en vrienden. 

Op de locaties Van Wijckerslooth en De Wilbert werd een zorgschouw uitgevoerd. 

Dit is een initiatief van Zorgbelang Zuid-Holland en het zorgkantoor.  

Tijdens een zorgschouw opent een locatie haar deuren voor een gemengd 

gezelschap van bekenden uit de locatie én onbekenden uit de buurt. Samen 

maken zij een rondgang door het huis en bekijken zij hoe met kleine (of soms wat 

grotere) aanpassingen, de leefomgeving meer betekenisvol kan worden ingericht 

voor de bewoners, maar ook voor familieleden en medewerkers. De zorgschouw 

heeft voor de locatie en haar omgeving praktische verbeterpunten en nieuwe  

samenwerkingen opgeleverd.  

 

KLACHTENMANAGEMENT 

Eind 2016 is de interne klachtenregeling aangepast zodat per 1 januari 2017 

voldaan wordt aan de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Marente heeft zich aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie.  

BOPZ-klachten kunnen voorlopig nog ingediend worden bij de regionale 

klachtencommissie AVANT. Reden voor deze voorlopige keuze zijn de 

ontwikkelingen bij ActiZ. Vanuit de wet is het een eis dat een BOPZ-

klachtencommissie minimaal 50 klachten per jaar behandeld. In de praktijk komt 
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dit erop neer dat er waarschijnlijk een landelijke klachtencommissie moet komen. 

Actiz neemt initiatief hierop. 

 

Het uitgangspunt bij de behandeling van klachten is dat de klachten zo veel 

mogelijk in de informele fase worden afgehandeld in goede dialoog tussen cliënt 

en de medewerker of leidinggevende. Voor advies over en bemiddeling bij 

klachten kunnen cliënten en hun naasten terecht bij de klachtenfunctionaris. In 

2017 wendden zich in totaal 66 cliënten/naasten tot de klachtenfunctionaris. 

In een aantal gevallen ging ook de Raad van Bestuur in gesprek met de klager. 

 

MELDINGEN BIJ DE IGJ 

In 2017 deed Marente vier keer een melding van een calamiteit bij de IGJ. Bij drie 

calamiteiten was er sprake van het overlijden van de cliënt. De onderzoeken naar 

deze calamiteiten zijn onder leiding van een externe onderzoeker uitgevoerd. Alle 

calamiteiten waren aanleiding om diepgaand te evalueren, reflecteren en 

verbeteren. Dit is gedaan met de betrokken medewerkers, maar ook in breder 

verband met alle leidinggevenden. 

 

6.6 Resultaten op het gebied van governance, leiderschap en 
management 

Marente hanteert de Governancecode Zorg 2017. Door de RvB is begin 2017 een 

analyse gemaakt van de code, die besproken is met de RvT, CCR, OR en het 

management. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om de reglementen en 

statuten aan te passen op de nieuwe Governancecode. 

De RvB heeft in 2017 het accreditatietraject van de NVZD doorlopen. Beide 

bestuurders hebben begin 2018 het traject succesvol afgesloten. De leden van de 

RvT zijn lid van de NVTZ. Zij volgen actief bijscholing en houden jaarlijks een 

transparant overzicht hiervan bij. 

 

6.7 Resultaten op het gebied van personeelssamenstelling 

In de tweede helft van 2017 werd duidelijk welk bedrag aan extra WLZ-middelen 

Marente in 2018 zou krijgen voor dezelfde productie (hoger tarief). Een mooie, 

doch eerste grote stap. Het is immers het eerste deel van de op landelijk niveau 

beloofde 2 miljard. We kunnen dus nog niet volledig aan de verwachtingen 

voldoen van het kwaliteitskader zoals de wens dat steeds twee medewerkers 

aanwezig zijn bij een groep van tien bewoners.  
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Van de extra middelen 2017/2018 zet Marente 90% in voor de directe 

zorgverlening aan de verpleeghuiscliënten, dus voor ‘de handen aan het bed’. 

 

Na intensief intern overleg zijn de prioriteiten bepaald voor de inzet van deze extra 

middelen:  

1. tijdens dag en avond is permanent een medewerker aanwezig in de 

huiskamer; 

2. voldoende Kwaliteitsverpleegkundigen; 

3. tijdens intensieve zorgmomenten zijn twee zorgverleners beschikbaar voor 

een groep van gemiddeld zo’n 10 bewoners. 

 

Een indirect positief effect is natuurlijk ook dat een lagere werkdruk kan worden 

ervaren, meer tijd voor scholing en/of leerlingenbegeleiding, onderlinge 

afstemming etc. 

 

Vervolgens is het onderstaande traject doorlopen: 

1. Er is op maat per locatie bekeken, hoe het extra personeel wordt ingezet. 

De personeelsmix is per situatie verschillend. Dit betekent ook dat de 

reguliere begrotingsratio's worden toegepast i.p.v. een soort apart budget. 

Hierdoor ontstaat intern geen extra bureaucratie. Elke locatie heeft zijn 

uitbreidingsplan besproken en vastgesteld. 

2. Er is een specifieke dienst/taak binnen het rooster t.b.v. het toezicht en de 

begeleiding van de bewoners op de huiskamers gekomen (zie prioriteit 1). 

3. Er is in totaal ruim 60 fte fulltime extra ingevuld over alle locaties (zie tabel 

1). Op hoofdlijnen is zo'n 80% ingevuld door medewerkers van niveau 2 en 

zo'n 20% door verpleegkundigen niveau 4 voor de functie van 

Kwaliteitsverpleegkundige. Verder is de formatie van de Specialisten 

Ouderengeneeskunde (artsen) met 1 formatieplaats uitgebreid. 

4. Verder is er een nieuwe functie gekomen van medewerker huiskamer voor 

niet-gediplomeerde medewerkers. Indien onvoldoende gediplomeerd 

zorgpersoneel kon worden aangetrokken, is gebruik gemaakt van deze 

nieuwe functie. 
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Tabel 1: geeft de verdeling aan van de ingevulde formatieruimte op grond van de 

extra WLZ-gelden 2017/2018. De extra WLZ-gelden zijn naar rato verdeeld over 

de locaties (toegevoegd aan het locatiebudget). De vacatureruimte is, op basis van 

de prioritering, verdeeld over de 5 functies.   

 

Locatie Kwaliteits-

verpleegkundigen 

Verzorgenden 

IG 

Helpenden Woonzorg-

medewerkers 

Medewerkers 

huiskamer 

Wilbert 3.86 fte 0.58 fte 5.85 fte -- 1,46 fte 

Huis op de 

Waard 

0.89 fte -- 4.58 fte -- -- 

Gerto 1.34 fte -- -- -- -- 

Bolero 0.67 fte -- 0.67 fte -- -- 

Bernardus 3.68 fte -- 3.33 fte -- -- 

Jeroen 2.3 fte 1.7 fte 5.7 fte -- -- 

Berkhout -- 1.7 fte 4.66 fte -- -- 

Van 

Wijckerslooth 

0.78 fte 3.16 fte 6.38 fte -- -- 

Rustenborch 0.78 fte -- 0.4 fte -- -- 

Hofwijck 2.4 fte -- -- -- 4.2 fte 

Oud Bijdorp 0.44 fte (0.78 fte 

nodig) 

0.95 fte 3.1 fte 0.36 fte -- 

Revalidatie* -- -- -- 1.4 fte -- 

Totaal 17.14 fte 8.09 fte 34.67 fte 1.76 fte 5.66 fte 

op de Revalidatie-afdeling zijn ook cliënten opgenomen met een ZZP-indicatie. De 
vacatureruimte is een vertaling van de extra WLZ-gelden voor de revalidatie. 

 

6.8 Resultaten op het gebied van gebruik van hulpbronnen 

Belangrijke ‘hulpbronnen’ bij het realiseren van kwaliteit van zorg binnen Marente 

zijn vastgoed, ICT, facilitaire processen en de administratieve processen. De 

resultaten op deze gebieden zijn beschreven in hoofdstuk 5 van het jaarverslag. 

 

6.9 Resultaten op het gebied van gebruik van informatie 

De informatiebronnen die binnen Marente gebruikt worden om de kwaliteit te 

verbeteren en te leren en te ontwikkelen zijn de eerder genoemde 

kwartaalrapportages kwaliteit, het ECD en de uitkomsten van het 

cliënttevredenheidsonderzoek. In 2017 zijn deze informatiebronnen volop gebruikt 

om te sturen op kwaliteit. Het management en de kwaliteitsverpleegkundigen zijn 

verantwoordelijk voor dit proces. 
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7 Financieel beleid en resultaten 

 

7.1 Financiële resultaten 

In 2017 heeft Marente een financiële resultaat behaald  van € 4,5 mln. Dit is voor  

€ 1,8 mln. bepaald door de boekwinst op vastgoed als gevolg van verkoop van het 

Heerenhuys in Katwijk. Daarnaast is Mariënstaete in Warmond verkocht in 2017 

maar hier is geen boekwinst op gerealiseerd. Zonder deze buitengewone baten is 

het resultaat 2017 € 2,7 mln. Dit is 2,4% van de bedrijfsopbrengsten en ten 

opzichte van vorig jaar een verbetering van € 2,2 mln. In het resultaat van 2016 

was een eenmalige kostenpost voor ORT over vakantiedagen opgenomen van  

€ 2,3 mln. 

Marente heeft begin 2017 de Stichting Ouderenzorg Zusters Dominicanessen van 

Voorschoten overgenomen. De vergelijkende cijfers 2016 zijn hierop ook 

aangepast.   

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2017 € 117,8 mln. Ten opzichte van 

2016 is dit een lichte daling van 0,7%. Exclusief de verkoopopbrengst vastgoed is 

de daling 2,2% en deze is met name veroorzaakt door lagere WLZ omzet door 

afbouw tweebedskamers en afbouw verzorgingshuisplaatsen en lagere tarieven 

wijkzorg. 
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7.2 Financiële ratio’s 

BALANSPOSITIE 

De solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal) van 

Marente is in 2017 toegenomen tot 34,5% (2016: 30,1%). Hiermee wordt tot 

uitdrukking gebracht de mate waarin Marente kan voldoen aan haar financiële 

verplichtingen. De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het eigen 

vermogen door het positieve resultaat van 2017. De solvabiliteit ligt in lijn met de 

sector. 

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen ten opzichte van de totale 

opbrengsten) geldt als indicator om ook in ongunstige tijden de activiteiten te 

kunnen voortzetten. Deze ratio is van 35,7% in 2016 gestegen naar 39,8% in 

2017. Dit ligt boven het gewenste niveau voor de sector (tussen 15% en 29%)  

 

TREASURY 

Marente werkt met een treasurystatuut en heeft een treasurycommissie van 

waaruit beleid en uitvoering wordt gegeven aan de financierbaarheid en de 

liquiditeitspositie van de organisatie. In 2017 is een deel van de verkoop-

opbrengsten van het vastgoed aangewend om leningen vervroegd af te lossen. 

Daarnaast is de investeringsfaciliteit voor Huis op de Waard in 2017 deels 

omgezet naar een leningsfaciliteit. Het andere deel is afgelost met de 

verkoopopbrengsten vastgoed.  

De current ratio (vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden) heeft zich 

positief ontwikkeld en is gestegen van 0,84 in 2016 naar 1,08 in 2017. Een 

gezonde ratio is minimaal 1.  

De loan to value ratio (verhouding van de hoogte van de nog niet afgeloste 

leningen en de waarde van de materiële vaste activa) is 57,8% en ligt hiermee in 

lijn met de sector.  

Marente voldeed in 2017 aan de met de bank afgesproken ratio’s.  

 

PLANNING EN CONTROL CYCLUS 

Voor zijn besturing werkt Marente actief met een planning- en controlcyclus. Dit 

jaar is hierin ook de financiële meerjaren verkenning opgenomen als structureel 

onderdeel. Per kwartaal zijn er reviewgesprekken tussen raad van bestuur en de 

managers waarin de financiële resultaten worden besproken en waar nodig 

bijsturing plaatstvindt. Daarnaast staat de voortgang van de jaarplannen hierbij 

centraal als ook de kwaliteitsrapportage. Maandelijks wordt ook breed en 

transparant gerapporteerd over de financiële voortgang. 
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7.3 Risicoparagraaf 

Jaarlijks wordt een risicomatrix opgesteld voor de hele organisatie waarbij op de 

onderdelen kwaliteit, personeel, financiën, ICT, Facilitair en compliance de 

belangrijkste risico’s in kaart worden gebracht  en acties worden aangegeven. Per 

kwartaal wordt deze risicomatrix en de voortgang van de acties hierop gemonitord.   
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8 Tot slot 
Marente wordt geconfronteerd met toenemende zorgzwaarte en krapte op de 

arbeidsmarkt. Dit speelt zowel intramuraal en bij de GRZ, als in de thuiszorg. Voor 

de intramurale verpleeghuiszorg zijn inmiddels extra gelden beschikbaar. Voor de 

GRZ en de thuiszorg is dit niet het geval en hebben de verzekeraars ook voor 

2018 omzetplafonds ingesteld. De druk in de zorgketen neemt verder toe. 

Ziekenhuizen willen hun patiënten eerder terug laten gaan naar de thuissituatie en 

de huisartsen hebben de ondersteuning van de thuiszorg hard nodig.  

De toenemende werkdruk heeft een negatieve invloed op zaken zoals 

ziekteverzuim en de mogelijkheid om vacatures in te vullen. Dit legt uiteraard ook 

druk op de kwaliteit van de zorgverlening. 

Marente stelt alles in het werk om de kwaliteit van zorg en het werkplezier van de 

medewerkers op peil te houden en verder te verbeteren. Met allerlei plannen wordt 

hierop ingespeeld, zoals met een breed scholingspakket en de inzet van 

kwaliteitsverpleegkundigen intramuraal en wijkverpleegkundigen extramuraal. 

Marente is voortvarend aan de slag met de vertaling van de mogelijkheden en 

eisen van de kwaliteitskaders en de bijbehorende programma’s. Er zijn diverse 

interne plannen die voortdurend gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit, 

klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit. De vele uitdagingen worden met 

vertrouwen aangegaan.   

 

 

 

 


