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2 Verantwoording Raad van Bestuur 
Marente heeft veel gerealiseerd in 2018. Het belangrijkste is dat elke dag goede zorg is 

geleverd aan kwetsbare ouderen door onze gemotiveerde medewerkers. Dit geldt zowel voor 

de revalidatie, thuiszorg als voor de verpleeghuiszorg. Ook de ondersteunende diensten 

hebben daaraan hun steentje bijgedragen.  

In 2018 is de eerste tranche van de extra middelen WLZ ingezet voor de verpleeghuiszorg. 

Er zijn ongeveer 120 parttime medewerkers extra aangetrokken om te voldoen aan het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er is ook extra ingezet op het welzijn (persoonsgerichte 

zorg) van de bewoners met de middelen vanuit Waardigheid & Trots. 

Bij Marente werken professionele en betrokken medewerkers. Marente investeert in 

personeelsbeleid waaronder scholing en persoonlijke ontwikkeling. Met trots kunnen wij 

melden dat wij het keurmerk Beste werkgever met 1 ster in 2018 hebben behaald. Het 

ziekteverzuim is ook aanmerkelijk gedaald tot onder de 5%.  

Mede hierdoor sluit het jaar 2018 financieel met een fors positief resultaat af waardoor ook 

komend jaar verder kan worden geïnvesteerd in medewerkers, huisvesting en ICT. 

Marente heeft in 2018 een actieve bijdrage geleverd als regionale samenwerkingspartner in 

onder andere Sleutelnet, Care2Care, Transmuralis en Zorg op de Juiste plek (Zorg & 

Zekerheid).  

Er wordt positief samengewerkt door alle geledingen binnen Marente. We hebben intensief 

gewerkt aan een nieuw strategisch plan 2019 t/m 2021. Het accent ligt hierin, naast het huis 

op orde houden, op het realiseren van meer innovatie/vernieuwing. 

Gerrit Jan Vos, voorzitter raad van bestuur, heeft begin 2019 na een kleine vijf jaar een 

nieuwe functie elders aanvaard. De invulling van de vacature zal in de loop van 2019 

plaatsvinden. 

Mede namens Gerrit Jan Vos wil ik alle Marentenaren bedanken voor de enorme inzet in 

2018. 

 

Anneke Asberg 

raad van bestuur  
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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 2018 gefinancierd vanuit de 

Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 

subsidies. Een ander deel van de opbrengsten is afkomstig van het Persoonsgebonden 

Budget, eigen bijdragen aan dienstverlening, de jaarlijkse contributie van leden en onderlinge 

dienstverlening voor andere zorginstellingen.  

 

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 in de thuissituatie. 

 

                                                           
1Gezondheid Service Meerzorg B.V. rapporteert over de ondernomen activiteiten in het directieverslag bij de 
eigen jaarrekening. De resultaten van de Gezondheid Service Meerzorg B.V. zijn opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening 2018.  
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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 

alleenstaanden). 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 

- Geriatrische Revalidatie in Warmond 

- Huis op de Waard in Leiden  

- Van Wijckerslooth/Rustenborch in 

Oegstgeest 

- Hofwijck in Oegstgeest 

- Bolero in Voorhout 

- Gerto in Voorhout 

- Jeroen in Noordwijk 

- Berkhout in Lisse 

- Oud Bijdorp in Voorschoten 

 

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG 

De geriatrische revalidatie is gehuisvest in de locatie Mariënhaven. Op de afdeling 

Revalidatie Marente wordt op eigentijdse wijze vorm wordt gegeven aan het herstel van 

ouderen na een CVA of trauma om na ontslag terug te keren naar de thuissituatie.  
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EERSTELIJNSZORG 

De (para)medische professionals van of via Marente leveren behandeling aan 

eerstelijnscliënten. 

 

PALLIATIEVE TERMINALE ZORG 

Mensen die niet thuis willen of kunnen sterven, kunnen terecht in een hospice. Marente heeft 

samenwerkingsafspraken met de twee zelfstandige hospices, te weten Hospice De Mare in 

Leiden en Hospice Duin- en Bollenstreek in Sassenheim.   

 

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 Van Wijckerslooth 

- stichting Recreatieve Activiteiten Mariënstaete (SRAM) 

- stichting Goede Doelen Oegstgeest 
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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. 

 

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 heeft vijftien leden die zijn verkozen uit kiesgroepen. In 2018 

zijn drie vacatures in de OR ontstaan. 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 2018 was: 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties in 2018 

Dhr. G.J. Vos 

Lid sinds 1 augustus 2014 

Voorzitter Raad van 

Bestuur 

 

Mw. A.T.M. Asberg 

Lid sinds 1 september 2014 

Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Advies ROC Mondriaan  

Lid Raad van Toezicht ZONH (aug. 2018) 

 

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 2018 is er door de Raad van Toezicht o.a. aandacht besteed aan kwaliteit van zorg, 

vastgoed en het kwaliteitsplan behorend bij de besteding van de extra Wlz-middelen. 

 

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

strategie 2019-2021 van Marente. De strategie is ook onderwerp van gesprek geweest in de 

reguliere RvT-vergaderingen en goedgekeurd in de vergadering van december 2018. 

 

Naar aanleiding van de nieuwe Governancecode is in 2017 gestart met de aanpassing van  

de reglementen voor Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de statuten van Stichting 

Marente. De reglementen zijn in 2018 goedgekeurd, de wijziging van de statuten wordt in 

2019 afgerond.  

Tevens zijn de reglementen van de audit- en vastgoedcommissie, de commissie kwaliteit en 

veiligheid, het reglement kostenvergoedingen, het reglement conflicthantering, het 

informatieprotocol en het reglement van de remuneratiecommissie geëvalueerd en 

vastgesteld. 

 

De werving en selectie van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht die eind 2017 is gestart, 

is met het aantreden van de heer P. van der Harst in mei 2018 afgerond. In 2019 treden drie 

leden van de Raad van Toezicht af i.v.m. de maximale zittingstermijn. In 2018 is besloten dat 
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er twee nieuwe leden worden geworven, daarmee voldoet de bezetting aan het minimaal 

aantal van vijf leden. Eind 2018 is gestart met de werving en selectie van twee nieuwe leden 

van de Raad van Toezicht (beoogd voorzitter en beoogd vice-voorzitter).  

 

Evenals in voorgaande jaren heeft over 2018 een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht 

plaatsgevonden. Deze evaluatie werd extern begeleid door de heer P. Wijnsma, vond plaats 

in januari 2019 en werd gecombineerd met een themabijeenkomst ‘Werkgeversrol RvT’. 

Hierbij is de evaluatie van de afzonderlijke commissies betrokken.  

 

In de commissie kwaliteit en veiligheid 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 

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 vergadering. Kwaliteit is onderdeel van de managementrapportage en wordt 

getoetst door de commissie. De commissie laat zich hierover ook informeren door 

medewerkers en de cliëntenraad. 

 

In de audit- en vastgoedcommissie worden, in aanwezigheid van de voorzitter Raad van 

Bestuur en de manager verkoop en financiën, diverse bedrijfsmatige onderwerpen zoals 

ontwikkeling van de vastgoedportefeuille, verbouwingen, financiële rapportages, de 

begroting en jaarrekening en de managementletter 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. 

 

Ook In 2018 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. Voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomsten van de Sleutelfunctionarissen 

en de inspiratiedag van de cliëntenraden.  

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 

 

 

 



 

    

 

11 

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.  

 

De Raad van Toezicht bestond in 2018 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 

- Directeur Vahoma BV 

 

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 

Afgetreden per 

23-5-2018 
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Mw. C.D.M. 

Soeterbroek 

Voorzitter commissie 

kwaliteit & veiligheid 

Specialismen: zorg, 

strategie en juridisch 

Bestuurssecretaris VZVZ   11-2-2015 

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 

Commissarissen  van WSL, 

Woningstichting Leusden 

- Voorzitter 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 

- Interim Directeur Careyn 

Utrecht West 

- Gastdocent Radboud 

Universiteit Nijmegen 

25-5-2016 

Dhr. P. van der 

Harst 

Lid audit- en 

vastgoedcommissie 

Directeur eigenaar van 

The Pieter Principle BV - 

interimmanagement en 

advies 

- Insinger Gilissen Bankiers 

NV: Lid RvC voorzitter 

Board Audit Committee en 

voorzitter Board Risk, Legal 

& Compliance committee 

- Bestuurslid Stichting Nova 

Atlantis (wetenschappelijk 

onderzoek naar 

tandwalvissen en 

dolfijnen) 

23-5-2018 

 

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 en Raad van Toezicht op het gebied van vastgoed en financiële 

resultaten; drie leden. 
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 de commissie kwaliteit & veiligheid, voor gespecialiseerd toezicht op en advisering 

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

veiligheid; twee leden. 

 remuneratiecommissie, ter beoordeling van het functioneren en de bezoldiging van 

de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en advisering hierover aan de Raad van 

Toezicht. 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 2018 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 over de strategie 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. 

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 en gezamenlijk in het kader van de themabijeenkomsten. Van de gevolgde scholingen 

wordt een overzicht bijgehouden. Alle leden zijn lid van de NVTZ. 

Vergadering  Onderwerpen  

Maart 

 

Rapportage kwaliteit 4e kwartaal 2017 

Goedkeuring voor de investeringsbegroting Van Wijckerslooth 

Goedkeuring van het reglement Raad van Bestuur 

Goedkeuring van het reglement Raad van Toezicht 

Vaststelling van de WNT klasse-indeling 2018 

Discussie over strategisch plan 

Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Centrale Cliëntenraad 

Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Ondernemingsraad 

Mei Goedkeuring jaarrekening 2017 Marente  

Goedkeuring jaarverslag 2017 

Goedkeuring accountantsrapport 2017 

Benoeming P. van der Harst in Raad van Toezicht 

Vaststelling reglement kostenvergoedingen 
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Vaststelling reglement conflicthantering 

Vaststelling informatieprotocol 

Vaststelling honorering van de RvT-leden voor 2018 

Juni  Rapportage kwaliteit 1e kwartaal 2018 

Themabijeenkomst met 2e echelon over strategie 

September  Rapportage kwaliteit 2e kwartaal 2018 

Rapportage financiën 2e kwartaal 2017 

Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Centrale Cliëntenraad 

Oktober Bijwonen overlegvergadering Raad van Bestuur met Ondernemingsraad 

Vaststellen profiel voorzitter en vice-voorzitter RvT t.b.v. werving en selectie 

Evaluatie en vaststelling reglement commissie kwaliteit en veiligheid 

Evaluatie en vaststelling reglement audit- en vastgoedcommissie 

December  Rapportage kwaliteit 3e kwartaal 2018 

Rapportage financiën 3e kwartaal 2018 

Goedkeuring begroting 2019 

Goedkeuring Strategie Marente 2019-2021 

Evaluatie en vaststelling reglement remuneratiecommissie 

Vaststelling van de WNT klasse indeling 2019 en de bezoldiging RvB  
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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 behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van 

Marente. De CCR bestaat in 2018 uit 14 vertegenwoordigers en 4 vervangende leden uit de 

lokale Cliëntenraden. De werkzaamheden hiervoor worden door de leden op vrijwillige basis 

verricht. Binnen de CCR wordt gewerkt met twee 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 Centrale Cliëntenraad 

het recht om een persoon voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht (bindende 

voordracht). Daarnaast zijn afspraken gemaakt over adviesrechten o.a. fusie, wijziging van 

de organisatie, de begroting, de jaarrekening en benoemingen leden Raad van Bestuur en 

leden Raad van Toezicht. Deze bevoegdheden zijn opgenomen in het convenant van de 

Centrale Cliëntenraad en het reglement van de Cliëntenraden Marente. Deze zijn op 19 mei 

2015 gewijzigd en vastgesteld. De Cliëntenraad krijgt de gelegenheid om over een aantal 

onderwerpen verzwaard advies uit te brengen (waaronder voedingsaangelegenheden, 

veiligheid, vaststelling van een regeling betreffende behandeling van klachten en de 

zorgverlening). Onderwerpen die onder het verzwaard advies vallen, worden door de CCR 

besproken, maar advisering vindt plaats op het niveau van lokale Cliëntenraden. De CCR 

heeft het mandaat om advies te geven over onderwerpen die onder het adviesrecht vallen en 

meerdere locaties binnen Marente betreffen. Daarnaast kan de CCR ongevraagd advies 

uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.  

 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

In 2018 kwam de CCR 11 keer bijeen. Er vonden 6 vergaderingen plaats met de Raad van 

Bestuur, waarvan 2 in aanwezigheid van de Raad van Toezicht (op 7 maart en op 12 

september).  

 

DAGELIJKS BESTUUR  

Het Dagelijks Bestuur van de CCR had in 2018 6 keer overleg met de Raad van Bestuur ten 

behoeve van het vaststellen van de agenda voor de overlegvergadering.   
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FINANCIËLE COMMISSIE  

In 2018 kwam de Financiële Commissie 4 keer bijeen. Tijdens de bijeenkomsten werden de 

kwartaalrapportages besproken, de jaarrekening en de begroting. Hoewel uit de ontvangen 

informatie duidelijk te zien was dat een positief eindresultaat kan worden gehaald, is de 

commissie tijdens de besprekingen nader ingegaan op eventuele risico’s (waaronder hogere 

personeelskosten, het niet geheel uitbetalen van overproductie en de effecten van de cao- 

verhoging per oktober). 

 

COMMISSIE KWALITEIT 

De commissie kwaliteit is in 2018 een aantal keren bij elkaar gekomen. Ter voorbereiding op 

het bespreken van de kwaliteitsrapportages in de overlegvergadering, hebben de leden deze 

uitgebreid doorgenomen op vragen en opmerkingen. De commissieleden hebben door de 

wijze van invulling van de kwaliteitsmonitor een groei gezien in het krijgen van een breder 

beeld in kwaliteit. Door zich meer te verdiepen in de kwaliteitsdocumenten die werden 

aangeboden, kon een waardevolle bijdrage worden geleverd aan het kwaliteitsoverleg.  

 

ANDERE ACTIVITEITEN  

In 2018 vonden er 4 bijeenkomsten plaats voor de sleutelfunctionarissen. Standaard maakt 

het Dagelijks Bestuur gebruik van de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Op 4 juni waren 

de CCR en OR door de Raad van Bestuur uitgenodigd voor een strategiebijeenkomst 2019-

2021. Tijdens deze dag hebben de CCR-leden en de OR-leden met elkaar gesproken over 

verschillende onderwerpen en zijn er suggesties aangedragen voor het strategiebeleid. 

Vanwege de positieve ervaring van deze gezamenlijke bijeenkomst, werd daarna het initiatief 

genomen om een gezamenlijke bijeenkomst tussen OR en CCR te organiseren, die 

plaatsvond op 24 oktober. Vanuit de gestelde doelen van de Raad van Bestuur voor de 

besteding van de extra WLZ-middelen, heeft hierover discussie plaatsgevonden en is 

bekeken op welke gebieden de OR en CCR elkaar kunnen versterken. Op het gebied van 

ICT, personele inzet en duurzaamheid zijn door de CCR en OR aanbevelingen gedaan 

richting Raad van Bestuur.  

 

OVERZICHT VAN ADVIEZEN IN 2018 

De CCR heeft in 2018 advies uitgebracht over:  

 5 april 2018: benoeming nieuw lid Raad van Toezicht (positief)  

 30 mei 2018: jaarrekening 2017 (positief)  

 26 juli 2018: benoeming klachtenfunctionaris Marente (positief)  

 17 oktober 2018: concept profiel voorzitter en vice-voorzitter Raad van Toezicht 

(positief)  
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 29 november 2018: begroting 2019 (positief) 

 

Onderwerpen die in 2018 uitgebreid aan de orde zijn geweest:  

 

KWALITEITSKADER 

Vanwege het kwaliteitskader stond in 2018 het onderwerp kwaliteit standaard op de agenda 

van de overlegvergadering. De commissie kwaliteit, waaraan 3 leden vanuit de CCR 

deelnemen, is vanaf januari aan de slag gegaan met het doornemen van een aantal 

kwaliteitsdocumenten. De commissie behandelde, ter voorbereiding op de vergaderingen, 

o.a. de kwaliteitsrapportages van Marente en koppelde hun bevindingen terug naar de CCR. 

In vervolg op het binnen de CCR bespreken van het kwaliteitsplan van 2018 en t.b.v. het 

verzamelen van input voor het kwaliteitsverslag, hebben de lokale Cliëntenraden begin van 

het jaar hun verbeterpunten en ontwikkelpunten met hun locatiemanager besproken. Tevens 

lag er, ten behoeve van het opstellen van het kwaliteitsverslag, de wens om over het 

onderdeel Persoonsgerichte Zorg en het onderdeel Wonen en Welzijn de ervaringen uit de 

praktijk te vernemen. Hierover is in maart uitgebreid binnen de overlegvergadering van 

gedachten gewisseld. Om te voldoen aan het kwaliteitskader heeft de CCR vooral het belang 

benadrukt om te blijven streven naar het continu aanwezig zijn van 2 medewerkers op een 

groep van 10 bewoners. In mei stond het jaarverslag 2017 op de agenda, waarin het 

uitgewerkte kwaliteitsverslag was opgenomen. Aangezien in de kwaliteitsrapportages van de 

locaties de trends zichtbaar zijn, heeft de Raad van Bestuur het advies gegeven aan de 

lokale Cliëntenraden om deze op de agenda te zetten van het overleg met hun 

locatiemanager, zodat op basis hiervan een kwaliteitsplan kon worden gemaakt. Ook werd in 

de overlegvergadering van mei het programma ‘kwaliteit verpleeghuiszorg’ van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelicht. In het programma zijn verschillende 

doelen opgenomen, namelijk:  Meer tijd en aandacht voor bewoners.  Gemotiveerde, 

deskundige en voldoende zorgverleners.  Leren, verbeteren en innoveren. 

 

   

4.4 Ondernemingsraad 

Marente heeft één Ondernemingsraad. Deze bestaat met een voltallige bezetting uit 15 

leden. In 2018 hebben 2 leden de OR verlaten. Hiermee komt het totale aantal vacatures uit 

op 3. De OR heeft een Dagelijks Bestuur dat ook als agendacommissie optreedt. Verder kent 

de OR nog een tweetal andere commissies: de commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, 

Welzijn en Milieu) en de Commissie Financiën. 

De Commissie VGWM behandelde in de overleggen het onderwerp leeftijdsbewust 

personeelsbeleid en de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG). Terugkerend 



 

    

 

18 

bespreekpunt van de commissie zijn de maandelijkse ziekteverzuimcijfers. In maart heeft de 

commissie een kennismakingsgesprek met de nieuwe vertrouwenspersoon en 

bedrijfsmaatschappelijk werker van Marente. In oktober neemt een van de leden deel aan de 

evaluatie van de Arbodienst. In december maakt de commissie kennis met de nieuwe 

preventiemedewerker. 

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 2019 onderdeel van de agenda. 

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 12 keer in eigen kring vergaderd. Daarnaast zijn er 9 

Overlegvergaderingen met de voorzitter van de Raad van Bestuur geweest.  

Bij de Overlegvergaderingen in maart en oktober waren behalve de voorzitter van 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 het vertrek van leden en de voorzitter uit de Raad van 

Toezicht als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn. 

 

ADVIEZEN, INSTEMMING EN ANDERE ONDERWERPEN IN 2018 

In 2018 zet de in 2017 al ingezette trend dat de OR steeds minder advies- en 

instemmingsvragen voorgelegd krijgt, verder door. De betrokkenheid van de OR gaat steeds 

meer richting het leveren van een actieve bijdrage zoals bijvoorbeeld die aan de 

vraagstelling bij het medewerkersonderzoek, het strategisch personeelsbeleid en de 

uitvoering van het vitaliteitsbeleid.  

 

 De OR heeft in 2018 onderstaande adviesaanvragen en instemmingsverzoeken behandeld. 

 

ADVIES 

Verhuizing Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Eerstelijnsverzorging (ELV) naar 

Oegstgeest 

De OR  geeft in zijn advies aan dat hij zich kan vinden in het besluit om de onderdelen GRZ 

en ELV als gevolg van de verkoop van het vastgoedcomplex in Warmond te verhuizen naar 
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Oegstgeest. Hij bedingt daarbij wel dat hij nog een uitwerking van de gevolgen van de 

verhuizing voor de medewerkers van de facilitaire dienst aldaar ontvangt. 

 

Besluit BEEC 

Verschillende interne en externe ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de 

behandeldienst BEEC opnieuw strategisch te positioneren binnen Marente. De raad van 

bestuur legt in dat kader 2 voorgenomen besluiten aan de OR voor. Als eerste om de 

functies logopedie en diëtetiek voor de WLZ per 1 januari 2019 niet meer in eigen beheer uit 

te voeren en verder om per 1 januari 2019 geen 1e lijnsbehandelingen meer op het gebied 

van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie in eigen beheer aan te bieden. Ten aanzien van 

het 1e voorgenomen besluit ziet de OR geen onoverkomelijke bezwaren als de functies 

uitbesteed worden. De OR kan zich ook vinden in het voorgenomen besluit over de 

stopzetting van de 1e lijnsbehandeling per 1 januari 2019. 

 

Vitaliteitsbeleid 

Marente heeft als een van de pijlers van het strategisch personeelsbeleid “Vitaliteit en 

Gezondheid’ benoemd. De OR vindt het een goede zaak dat vitaliteit en gezondheid van 

medewerkers actief worden bevorderd en ondersteunt de initiatieven die in het actieplan in 

de beleidsnotitie zijn benoemd. De OR adviseert het voorgenomen vitaliteitsbeleid uit te 

voeren.  

 

INSTEMMING 

De OR gaat akkoord met onderstaande verzoeken om instemming. 

Het voeren van vitaliteitsgesprekken. 

Aanstelling nieuwe vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker. 

Actualisatie Verzuimbeleid. 

Aanstelling nieuwe preventiemedewerker. 

Uitvoering cao-regeling e-learning per 1 januari 2018. 

 

 

ANDERE ONDERWERPEN 

Kanteling werktijden Thuiszorg 

In 2017 is in overleg met medewerkers en Raad van Bestuur het kader kanteling werktijden 

voor de intramurale onderdelen tot stand gekomen. In 2018 wordt dat voor het onderdeel 

thuiszorg opgepakt. De OR houdt hiertoe in februari een drietal achterbanbijeenkomsten 

voor de medewerkers. De kernpunten die daar door de medewerkers worden aangedragen 

zoals naleving cao en basisrooster, de ruime marge flexuren en de bezwaren tegen de 
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eenzijdig vastgestelde buffer van 20 uur worden door de OR bij het overleg met  de Raad 

van Bestuur in maart betrokken. In mei ligt er dan het definitieve besluit bestaande uit het 

vastgestelde kader en de werkinstructie roosteren thuiszorg. 

 

CAO 

De OR en de Raad van Bestuur bespreken de belangrijkste beleidsmatige afspraken van de 

nieuwe cao. Een belangrijke consequentie daaruit is de vergoeding van verplichte scholing in 

tijd of geld. Hiervoor krijgt de OR  het instemmingsverzoek uitvoering CAO regeling e-

learning ter beoordeling voorgelegd. 

 

Marente op weg naar zelforganisatie 

In het voorjaar krijgt de OR de notitie “Marente op weg naar zelforganisatie”. Deze wordt in 

de eigen vergadering besproken en daarna ook nog in de Overlegvergadering.  

In het najaar heeft de OR een training over deze belangrijke ontwikkeling. Daar formuleert de 

OR een eigen visie op het onderwerp en presenteert die later tijdens de Overlegvergadering. 

OR en Raad van Bestuur zijn het eens dat invoering van een concept als zelforganisatie nu 

eenmaal een ingewikkeld en langdurig ontwikkelingsproces is. Het is belangrijk daarbij ook 

de medewerkers mee te krijgen. In 2019 komt het onderwerp terug op de agenda van het 

overleg tussen OR en Raad van Bestuur. 

 

SCHOLING 

In maart heeft de OR een tweedaagse training gevolgd.  Thema’s deze keer waren : 

teamontwikkeling, feedback geven, interne communicatie, presentatietechniek en 

vernieuwingen in de medezeggenschap voor medewerkers. 

De eendaagse training in november stond in het teken van zelforganisatie. 
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5 Strategie en beleid 
 

5.1 Strategisch plan en de overlegstructuur 

De strategie 2017-2018 van Marente 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 2018 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 de zomer van 2018 is het traject gestart om te komen tot 

een strategie voor 2019-2021. Zowel interne als externe stakeholders zijn door de Raad van 

Bestuur gevraagd om input te leveren hiervoor. 

 

In 2018 zijn er aanpassingen in de overlegstructuur gedaan. Twee keer per maand is er een 

zorgoverleg (managers zorg, thuiszorg en GRZ, de manager behandeldienst, de 

vakgroepvoorzitter artsen en het hoofd kwaliteit). Het lid RvB sluit één maal per maand aan 

bij het zorgoverleg.  

Het overleg Bedrijfsvoering (de managers P&O, facilitair en vastgoed, ICT, financiën en 

verkoop) vergadert één keer per maand. 

Maandelijks 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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5.2 Intramuraal 

Op de intramurale locaties is aan de hand van het kwaliteitskader gewerkt aan verbeteren 

door van elkaar te leren. In het kwaliteitsverslag (hoofdstuk 6) is aan de hand van de acht 

thema’s uit het kwaliteitskader beschreven welke resultaten in 2018 zijn behaald. 

De ontwikkelingen op het gebied van vastgoed m.b.t. de intramurale zorg zijn beschreven in 

paragraaf 5.6. 

 

In 2018 is de vakgroep Verpleging opgericht. Binnen de vakgroep komen de 

kwaliteitsverpleegkundigen bijeen. De volgende onderwerpen zijn besproken: een protocol 

voor inhuizing, medicatieveiligheid, palliatieve zorg, werving van kwaliteitsverpleegkundigen. 

In 2018 en ook in 2019 is het streven om kennisuitwisseling te vergroten en de vakgroep 

verder te ontwikkelen. 

 

5.3  GRZ, ELV en kort verblijf 

Per 1 januari 2018 is het Regionale aanmeldpunt Zuid-Holland Noord (RAP-ZHN) van start 

gegaan. Marente heeft een grote bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van de 

samenwerkingsstructuur van de VVT-instellingen op het gebied van triage van de acute 

ouderenzorg (ELV en WLZ-crisis). De verwijzer (huisarts of medisch specialist) neemt 

contact op met het RAP-ZHN waarna samen met de triagist wordt vastgesteld welke zorg en 

bijbehorende indicatie passend is voor de cliënt. De triagist heeft regionale inzage in 

beschikbare ELV en WLZ-crisis beddencapaciteit. Gedurende 2018 is de samenwerking 

binnen het RAP-ZHN meerdere malen geëvalueerd en daarop verbeterd. Ook in 2019 wordt 

de samenwerking binnen het RAP-ZHN verder voortgezet.  

 

De GRZ-afdeling van Marente is in 2018 nog tijdelijk gehuisvest in Warmond. In 2019 staat 

de verhuizing naar Van Wijckerslooth in Oegstgeest gepland. Op de GRZ-afdeling heeft in 

2018 een wisseling van het management plaats gevonden. De manager BEEC is vanaf 1 

september manager op de GRZ-afdeling en de manager GRZ is teamleider op de GRZ-

afdeling geworden. Door verdere wisselingen binnen het managementteam van Marente is 

de functie van de manager BEEC ingevuld.  

 

5.4 Thuiszorg 
DIGITALISERING  

In 2018 is de medicatieveiligheid verbeterd door het gebruik van de medicatie-app NCare. 

Hierbij beschikt  het wijkteam over de actuele medicatielijst, kan eenvoudig een tweede 

controle worden uitgevoerd is is digitaal communiceren met huisarts en apotheker over 
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medicatiewijzigingen eenvoudiger . Naast een verbetering van de medicatieveiligheid heeft 

de mdicatie app t  geleid tot minder administratieve werkzaamheden voor het wijkteam.  

In 2018 is gestart met de voorbereidingen van een Beeldzorgteam, waarbij een apart team is 

opgericht dat het contact onderhoudt met de cliënten via beeldzorg. Verpleegkundigen die 

fysiek niet meer in staat zijn om (een deel van) hun contracturen in de wijk te werken leveren 

zorg achter het beeldscherm 

Met het project ‘Van digibeet naar digiweet’ zijn alle teams ondersteund in het gebruik van 

digitale hulpmiddelen.  

In het team thuisbegeleiding zijn de voorbereidingen gestart voor het werken met het ECD. 

In 2019 zal het ECD verder worden geïmplementeerd binnen de Thuiszorg.  

  
KETENZORG EN SAMENWERKING IN DE WIJK  

In de werkregio van Marente is door alle ketenpartners gestart met het gebruik van 

Zorgdomein. Ook alle wijkteams van Marente zijn daar op aangesloten en ontvangen de 

verwijzingen vanuit huisarts en 2e lijn via het digitale portaal.  

In 2018 is de regiefunctie complexe wondzorg verder uitgebreid binnen het gehele 

werkgebied van Marente, waarbij een toename van het aantal cliënten dat in aanmerking 

komt voor de regiefunctie zichtbaar is.  

Marente neemt deel aan het project ‘Warme overdracht’ vanuit het ziekenhuis naar de 

thuissituatie en zal dit in 2019 continueren.  

De neurologieverpleegkundigen zijn verbonden aan het zorgpad CVA en werken hierin 

samen met andere zorgverleners via Transmuralis. 

Door een toenemend aan tal mensen met dementie blijft het team casemanagement verder 

uitbreiden. Het team verdubbelt bijna in 1 jaar. Twee casemanagers specialiseren zich in de 

doelgroep jonge mensen met dementie. 

  

KWALITEITSKADER  

Het kwaliteitskader Wijkverpleging is gepubliceerd en heeft in 2018 verder vorm 

gekregen. Marente is gestart met het daar waar nodig aanpassen van de werkprocessen.  

  
PERSONEEL EN OPLEIDEN IN DE THUISZORG  

In 2017 is gestart met de opleiding en inzet van de junior wijkverpleegkundigen. Dit heeft 

ertoe geleid dat in 2018 bijna alle teams beschikken over een junior en 
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wijkverpleegkundige. Dit specifieke opleidingstraject voor startende wijkverpleegkundigen 

wordt als erg waardevol ervaren. 

In 2018 zijn voorbereidende stappen gezet voor het opzetten van een flexpool, specifiek voor 

de thuiszorg. Dit zal verder worden uitgebreid in 2019.  

Met alle medewerkers boven de 60 jaar is een vitaliteitsgesprek gevoerd in het kader van de 

duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.  

 

5.5 Medewerkers 

In 2018 was het thema binden en boeien personeel, maar ook vernieuwen en verbeteren. 

Begin 2018 is de nieuwe werkenbijmarente website live gegaan. Een zeer verzorgde en 

sprankelende website waar we ook vernieuwend zijn door de mogelijkheid van chatten en 

het plaatsen van blogs en vlogs van Marentenaren over het werken in de zorg. 

Het goed inwerken van onze nieuwe collega’s in de zorg heeft volop de aandacht. Het 

belang van een goede inwerkperiode is opnieuw onder de aandacht van de teams gebracht. 

Als hulpmiddel is er een checklist (afvinklijst) voor het inwerkprogramma en de nieuwe 

collega is verantwoordelijk dat de onderwerpen behandeld worden, die nodig zijn om zich het 

werk eigen te maken en bekend te raken met de afdeling en locatie. Tevens wordt gezorgd 

voor een aanspreekpunt of buddy voor de nieuwe collega tijdens de inwerkperiode. Het 

laatste kwartaal is er een Marente Welkomsapp ontwikkeld. Middels de Welkomsapp 

ontvangt de nieuwe medewerker vanaf het arbeidsvoorwaardengesprek tot twee maanden 

na indiensttreding informatie over Marente via onder meer filmpjes, quizjes en tekst. Vanaf 

2019 wordt de app in gebruik genomen. 

 

WERVING EN MOBILITEIT 

In 2018 zijn we overgestapt naar een nieuw recruitmentsysteem dat onderdeel is van Visma, 

het personeelssysteem. Er zijn 296 vacatures gesteld en we hebben 568 nieuwe 

medewerkers aangenomen. Het aantal boventalligen in 2018 is 46, waarvan 12 

medewerkers zijn herplaatst binnen Marente. 34 medewerkers zijn uit dienst gegaan. 

 

KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGEN 

In 2018 zijn we gestart met de functie van kwaliteitsverpleegkundige voor alle intramurale 

afdelingen, met ruimte voor 42 kwaliteitsverpleegkundigen. Eind 2018 zijn van 28 van de 42 

kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam binnen Marente en hebben we nog 14 vacatures open 

staan voor deze functie. 
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ARBO 

Per 1 januari 2018 is gekozen voor samenwerking met een andere arbodienst. Per 

genoemde datum is de heer Victor van Gelder gestart als bedrijfsarts, in nauwe 

samenwerking met de heer Ernst-Jan van Duuren, arbeidsdeskundige. Deze samenwerking 

en een andere verzuimaanpak van de leidinggevenden hebben in 2018 geleid tot een forse 

daling van het verzuimpercentage: in januari 2018 was dit nog 7,6 %, in december 2018 is dit 

gedaald naar 4,2%. 

In 2018 is er een vitaliteitsbeleid geschreven en akkoord bevonden. Vanaf 2019 worden er 

vitaliteitsgesprekken gevoerd.  

 

MEDEWERKERSONDERZOEK 

In november 2018 is in samenwerking met Effectory het medewerker onderzoek gehouden. 

In het onderzoek is o.a. uitgevraagd hoe onze medewerkers het plezier in het werk ervaren, 

hoe de samenwerking in de teams verloopt en hoe zij de mogelijkheden tot eigen en/of team- 

ontwikkeling ervaren en benutten. Het onderzoek was uitgezet onder alle medewerkers van 

Marente en heeft geleid tot een mooi resultaat: het behalen van het keurmerk Beste 

Werkgever met 1 ster. 

 

SOCIAAL PLAN 

Het Sociaal Plan heeft als einddatum december 2018. Er zijn overleggen geweest met de 

sociale partners. Aangezien Marente geen boventallige medewerkers meer heeft en er geen 

reorganisaties gepland zijn, is gekozen voor een Sociaal Beleid. 

 

5.6 Ontwikkelingen vastgoed 

Het Beleidskader Vastgoed en Huisvesting wordt afhankelijk van de ontwikkelingen 

aangepast en gebruikt in de communicatie naar alle stakeholders. Op basis van het 

beleidskader worden concrete plannen gemaakt, die separaat het besluitvormingsproces 

doorlopen. 

De locatie Mariëngaerde/Mariënhaven is verkocht. Het gebouw Mariëngaerde is reeds 

overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het gebouw Mariënhaven is doelmatig aangepast en 

tijdelijk in gebruik genomen voor huisvesting van de gehele GRZ totdat dit gebouw eind 2019 

ook wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 
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Het kantoorpand Heerenhuys te Katwijk is ook verkocht. De locatie wordt gehuurd door de 

Gemeente Katwijk. 

Door bovengenoemde verkopen is een groot deel van het teveel aan m² opgelost en 

beschikt Marente over courante locaties t.b.v. de zorg. 

Er wordt jaarlijks voor ongeveer € 1.5 mln. aan groot onderhoud uitgeven. Er wordt gewerkt 

vanuit een meerjarenplan groot onderhoud en renovatie. 

Bij de locatie Berkhout is de uitbreidingsnieuwbouw in het voorjaar van 2018 opgeleverd van 

een extra vleugel met 22 appartementen voor cliënten met dementie. 

Er zijn 680 zonnepanelen geplaatst op het dak van de locatie Bernardus. Marente voert een 

actief duurzaamheidsbeleid. De locatie Hofwijck krijgt zonnepanelen in 2019. 

In 2018 is de beleidsvoorbereiding afgerond t.b.v. een grote renovatie in Van Wijckerslooth. 

Het wordt deels gerenoveerd t.b.v. de GRZ en deels wordt het middengebied van het 

gebouw volledig vernieuwd t.b.v. welzijnsactiviteiten. Deze renovatie wordt in 2019 

uitgevoerd. 

Verder zijn er diverse kleine verbouwingen uitgevoerd, meestal t.g.v. de zorg voor de 

cliënten en voor de medewerkers. 

Het dagelijks onderhoud wordt naar behoren uitgevoerd. 

 

5.7 Informatisering 

Voor Marente is digitale technologie en ondersteuning van doorslaggevend belang voor een 

houdbare en toekomstbestendige ouderenzorg. 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.  
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In 2018 is gestart met de uitrol bij de thuiszorg van Marente van een nieuw modern 

medicatie-voorschrijfsysteem: N-care. Een project waarbij ook de samenwerking met de 

apothekers cruciaal is. In 2019 zal de uitrol voor alle thuiszorg teams afgerond zijn.  

Voor de intramurale zorg was de verdere uitrol van het nieuwe Dominica systeem speerpunt. 

Een modern flexibel alarmeringssysteem welke op cliëntniveau, op basis van de zorgvraag, 

ingericht wordt.  

Het vergroten van het werkplezier bij de zorgmedewerkers van Marente is een belangrijke 

drijfveer. In 2018 hebben alle thuiszorgmedewerkers een nieuwe smartphone ontvangen, 

waarmee zij steeds meer werkprocessen kunnen ondersteunen. Vanuit de ICT organisatie is 

veel tijd besteed aan het overbruggen van de digitale kloof met de zorgmedewerkers. 

Projecten als Van digibeet naar digiweet voor de thuiszorg en Dé Digiweek voor de 

intramurale zorg, zijn in 2018 gestart en worden in 2019 gecontinueerd. Ook aan nieuwe 

medewerkers wordt gedacht. In 2019 heeft Marente een nieuwe welkomsapp 

geïntroduceerd, waarmee medewerkers, voor en na indiensttreding, stap voor stap 

verwelkomd worden bij Marente. 

Regionale samenwerking wordt ook op ICT gebied steeds belangrijker. Digitale informatie-

uitwisseling vereist het samen maken van keuzes op het gebied van standaarden, 

technologieën en in sommige gevallen applicaties. Marente steunt en neemt deel aan deze 

samenwerking. Binnen de Leidse regio heeft dit onder andere geleid tot een gezamenlijk 

besluit van de huisartsen en alle VVT-instellingen voor het gebruik van Zorgdomein. 

Zorgdomein maakt het mogelijk om vanuit de 1e en 2e lijn naar de VVT instellingen te 

verwijzen. Het invoeringstraject in 2018 heeft inmiddels geleid tot een succesvolle regionale 

in productie name op 1 februari 2019. 

De introductie van de AVG is binnen Marente begeleid door een zogenaamd AVG platform. 

Zorg en Bedrijfsvoering hebben gezamenlijk de systemen en processen binnen Marente 

getoetst aan de nieuwe wetgeving en daar waar noodzakelijk aangepast. 

“Op de achtergrond” werkt de ICT organisatie door aan een stabiele infrastructuur, waarbij 

het Cloud beleid centraal staat. Marente werkt eraan om applicaties te verplaatsen naar een 

veilige en goed beheerde cloud omgeving: zo is vanaf januari 2018 de HRM en Salaris 

applicatie gemigreerd naar de cloud omgeving van de leverancier van het systeem.  
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6 Kwaliteitsverslag  

 

6.1 Inleiding 

In de tweede helft van 2017 heeft Marente voor het eerst, op grond van het  Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg, een kwaliteitsplan geschreven. In het kwaliteitsverslag 2018 blikken we 

terug op dit kwaliteitsplan 2018. We beschrijven welke resultaten behaald zijn op de acht 

thema’s van het kwaliteitskader.  

 

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. Het 

doel hiervan is uiteraard het bieden van persoonsgerichte zorg! 

 

 

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. 

 

In het kwaliteitskader is als vereiste opgenomen dat iedere cliënt binnen 24 uur beschikt over 

een voorlopig zorgleefplan en binnen 6 weken over een definitief zorgleefplan. Daarnaast 

moet het opstellen van het zorgleefplan belegd zijn bij een zorgmedewerker van minimaal 

niveau 3. Aan beide vereisten voldoet Marente. 

 

Het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) is een belangrijk hulpmiddel bij het in kaart brengen en 

volgen van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de individuele cliënt. Het ECD 

ondersteunt het multidisciplinair werken en is, via het cliëntportaal, een belangrijke 

informatiebron voor de cliënt, zijn of haar vertegenwoordiger en mantelzorger. 

Het eenduidig werken met het ECD is in de praktijk niet eenvoudig. Gedurende het jaar zijn 

er aanpassingen in het ECD zelf, verzanden sommige afspraken en komen er nieuwe 

medewerkers. Daarom zijn in 2018 meerdere ‘opfrisbijeenkomsten’ gehouden voor 

medewerkers op de locaties. Hier konden zij hun vragen over het ECD stellen en leerden zij 
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op een effectieve manier met het ECD te werken. De vragen en opmerkingen uit 

bijeenkomsten waren ook belangrijke input voor de verdere verbetering van het ECD. 

Voor nieuwe medewerkers wordt maandelijks een ECD-scholing aangeboden waarbij zij 

kennis maken met het ECD en uitleg krijgen over de uitgangspunten bij het werken met het 

ECD. Ook voor nieuwe EVV’ers is er elke maand een scholing om ingewerkt te worden in de 

taken van de EVV’er in het ECD. 

 

Het verder optimaliseren van het ECD is een doorlopend punt van aandacht. Iedere 

vakgroep heeft een ECD-specialist en nieuwe ontwikkelingen worden sinds 2018 ook 

besproken in een klankbordgroep van kwaliteitsverpleegkundigen.  

Ieder kwartaal is de kwaliteitsmonitor afgenomen. De kwaliteitsmonitor is een set van 

indicatoren waarmee de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van het ECD gemeten wordt. 

Aan de hand van de uitkomsten is aandacht besteed aan de actualiteit van de zorgplannen, 

de kwaliteit van de rapportages, het rapporteren op doelen en de aandacht voor welzijn in 

het ECD. Vanaf 2019 wordt gemeten met een nieuwe kwaliteitsmonitor waarvan de 

indicatoren beter aansluiten op de items uit het kwaliteitskader. 

 

In 2018 is het Clientportaal ook opengezet voor cliënten van dagbesteding, revalidatie en 

Eerstelijns verblijf. De intramurale cliënten maken al sinds 2017 gebruik van het cliëntportaal. 

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van het cliëntportaal ligt rond de 60%. 

 

Tijdens de PREZO-audits wordt uitgebreid onderzocht hoe Marente vorm en inhoud geeft 

aan persoonsgerichte zorg. Uit de auditrapportages komen in hoofdlijnen de volgende 

punten terug: 

Positief: 

 Tevreden cliënten.  

 De zorgplannen bevatten doelen op het gebied van welzijn. 

 Persoonsgerichte zorg wordt geoptimaliseerd door het Interdisciplinaire Overleg 

(IDO) en de Zorgleefplanbespreking in plaats van het vroegere MDO. 

 Voorafgaand aan opname wordt, waar mogelijk, een huisbezoek afgelegd waardoor 

de persoonlijke sfeer van thuis meegenomen kan worden. 

 De wensboom waarmee persoonlijke wensen ingevuld worden. 

 

Aandacht nodig: 

 Niet overal wordt consequent gebruik gemaakt van de kennis die medewerkers uit de 

cliënthistorie kan halen ondanks dat dit formulier bij bijna alle cliënten is ingevuld. 
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 De voortgangsrapportage en persoonsgerichte rapportage kan beter. 

 

Eind 2018 is gestart met de evaluatie van de werkwijze voor het interdisciplinaire overleg 

(IDO) en de zorgleefplanbespreking (ZLP). 

De werkwijze is gebaseerd op de visie dat het interdisciplinaire overleg (IDO) het ijkpunt is in 

de afstemming van de zorg rondom de bewoner. De betrokken professionals brengen hun 

ervaring met de bewoner en eigen vakinhoudelijke expertise in en stellen samen een advies 

op voor de bewoner/vertegenwoordiger. Dit gebeurt aan de hand van 

vragen/bespreekpunten die om interdisciplinaire afstemming vragen. De EVV verwoordt de 

vooraf gevraagde inbreng van de bewoner/vertegenwoordiger.  

Het advies wordt voorgelegd aan de bewoner/vertegenwoordiger in de 

zorgleefplanbespreking. Als de bewoner/vertegenwoordiger zich kan vinden in het advies, 

wordt het zorgplan daarop aangepast.  

De inzet vrijheidsbeperkende maatregelen bij de bewoners van de afdeling wordt tijdens het 

IDO interdisciplinair geëvalueerd. Het uitgangspunt is dat de bewoner zo veel mogelijk 

vrijheid ervaart. 

Uit de evaluatie komen de volgende punten naar voren: 

 De IDO’s en zorgleefplanbesprekingen worden structureel gehouden. Op een enkele 

uitzondering na zijn alle cliënten 2 keer per jaar in het IDO besproken en zijn na het 

IDO de betreffende zorgleefplanbesprekingen gehouden. 

 De behandelaren zijn grotendeels positief over het IDO. Zij horen tijdens het IDO op 

welke manier  collega’s betrokken zijn bij de bewoners en waar ze mee bezig zijn. Dit 

leidt tot een beter beeld van de bewoner, meer onderlinge afstemming en tot meer 

afstemming tussen zorg en behandeling. 

 De deelnemers aan het IDO ervaren dat de bespreking inhoudelijker is dan het MDO 

(waar de bewoner/vertegenwoordiger bij aanwezig was) 

 De EVV-ers bereiden het IDO goed voor, de voorbereiding door de andere 

deelnemers kan beter. De formulieren die gebruikt worden voor de voorbereiding 

kunnen eenvoudiger. 

   

De uitkomsten van de evaluatie zijn besproken in de verschillende overleggen. 

 

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

van persoonsgerichte zorg te lezen. Door de inzet van extra medewerkers in het kader van 

de extra WLZ gelden is er een enorme stijging van het aantal activiteiten met en voor 

cliënten, zowel binnen de locaties als ook uitstapjes naar buiten. Medewerkers voelen zich 

uitgedaagd de cliënten weer in contact te brengen met de buitenwereld en ervaren dat daar 
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ruimte voor is (bv. wandeling in de sneeuw; wandelen in de waterleidingduinen, concert van 

André Rieu). De aandacht voor welzijn neemt zichtbaar toe. 

 

6.3 Resultaten op het gebied van wonen en welzijn 

Zoals blijkt uit de rapportage hiervoor liggen persoonsgerichte zorg en welzijn dicht bij elkaar 

en is hier veel op geïnvesteerd in 2018. Ook het onderwerp zingeving stond weer hoog op de 

agenda dit jaar. 

Marente heeft een team van vijf geestelijk verzorgers, die ondersteuning bieden bij vragen 

over leven en zingeving. Dit varieert van een gesprek over hoe het met de bewoner gaat tot 

gesprekken over gezondheid, ziekte, levensvragen, zin en zinloosheid van het leven, 

rouwverwerking, eenzaamheid of andere levensthema’s. Naast de individuele geestelijke 

verzorging heeft elke locatie 

een wisselend aanbod van bijeenkomsten en vieringen.  

Sinds 2017 wordt binnen Marente de methodiek van moreel beraad ingezet om ethische 

reflectie op de werkvloer vorm te geven. Ook in 2018 hebben veel teams, vaak onder 

begeleiding van de geestelijk verzorger, deze methodiek gebruikt om ingewikkelde casussen 

met elkaar te bespreken. 

De ethische commissie is in 2018 twee keer bij elkaar gekomen. Er zijn geen adviezen 

uitgebracht over ethische dilemma’s. Wel is een advies gegeven over het blijvend onder de 

aandacht brengen van moreel beraad. 

 

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 2018 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). 
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Tijdens de PREZO-audit worden wonen en welzijn ook uitgebreid onderzocht. Samengevat 

trokken de auditoren de volgende conclusies: 

 

Positief 

 Eigen kamers/appartementen worden als mooi ervaren. Zeker als het een 

tweekamerappartement is zoals op Bernardus. 

 De kleinschalige opzet van de PG-afdelingen op alle locaties. 

 De recente invoering van het omgangsoverleg onder leiding van de psycholoog 

 Het aanbod van activiteiten die passen bij de historie/geschiedenis van de cliënt. 

 De aandacht voor ouderenmishandeling. 

 Het samen met de cliënt en familie (op hun wensen) inrichten van de gezamenlijke 

huiskamers. 

 

Aandacht nodig 

 De maaltijdbeleving is wisselend. 

 Niet passende muziek in de huiskamers van twee locaties (geen wens van de 

bewoner(s)). 

 De betrokkenheid van EVV’er bij participatie/welzijn kan meer. 

 Soms te weinig toezicht/aandacht in de huiskamers waardoor dit ook de sfeer niet ten 

goede komt. 

 

De aandachtspunten zijn verwerkt in de verbeterparagraaf van het kwaliteitsplan 2019. De 

extra WLZ-gelden 2019 worden hierop ingezet. 

 

 

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 2018 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 aandachtsgebieden 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 

In 2018 hebben de aandachtsvelders medicatieveiligheid audits uitgevoerd op een andere 

locatie (dan hun eigen locatie). Hier is voor gekozen omdat bleek dat het meten met de 

monitor te weinig inzicht gaf over de werkelijke stand van zaken rondom medicatieveiligheid. 

De aandachtsvelders merkten dat er meer wordt geleerd door het ‘gluren bij de buren’ en 

hierover met elkaar in gesprek gaan. 

Het is gebleken dat de organisatie van audits veel vraagt van medewerkers met een 

wisselend dienstrooster, vandaar dat we in 2019 met een dag van de medicatieveiligheid 

gaan werken, zodat op voorhand bekend is wanneer de audits plaatsvinden. 

De verdere uitrol van het digitaal werken heeft beperkt vorm gekregen. Op 5 locaties is er 

gestart met het digitaal  werkvoorraadbeheer. De verdere uitrol van Medimo gebeurt in 2019. 

 

De uitrol van Ncare voor de thuiszorg is gestart en zal in 2019 klaar zijn. 

 

De bijeenkomsten met alle aandachtsvelders medicatieveiligheid (intramuraal) zijn geweest 

en hier heeft het digitaal werken veel aandacht gehad. Voor 2019 is afgesproken dat de 

bijeenkomsten van de aandachtsvelders aan een thema gekoppeld worden. 

De Kenniskring extramuraal is dit jaar meerdere keren bij elkaar geweest en hier had ook het 

digitaal werken de aandacht 

 

MONDZORG 

In het tweede kwartaal hebben teams zelf de monitor mondzorg ingevuld en op basis van de 

bevindingen zijn op de afdelingen verbeteracties opgepakt.  

 

Er is extra aandacht besteed aan afweergedrag bij mondverzorging als vervolg op de 

constatering in 2017 dat mondverzorgingsproblematiek voornamelijk kwam door 

afweergedrag/weigeren van mondzorg. Om ondersteuning en interventies goed in kaart te 
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brengen is het formulier ‘Observatie afweergedrag bij mondverzorging’ ontwikkeld door de 

commissie mondzorg en slikken. De aandachtsvelders mondzorg geven op de afdeling 

ondersteuning bij cliënten met afweergedrag. 

 

De aandachtsvelders mondzorg zijn in het voorjaar geschoold in het onderwerp 

‘Uitneembare voorzieningen’ en in het najaar geschoold in het stappenplan rond 

afweergedrag bij mondverzorging (Zorg voor beter).  

 

Op 14 juni is binnen Marente de dag van de mondzorg gehouden. Tijdens deze dag zijn 

medewerkers en cliënten bewust gemaakt van goede mondverzorging en is een prijsvraag 

uitgeschreven voor het beste verbeteridee mondverzorging. Dit jaar ging de prijs naar Oud 

Bijdorp met hun ontwikkelde inwerkinstructiemap voor nieuwe medewerkers. 

 

In 2018 is een start gemaakt met meer aandacht voor Slikken, door hogere zorgzwaarte van 

cliënt is extra aandacht nodig; elke afdeling heeft weer een aandachtsvelder slikken en 

klinische lessen zijn gepland voor 2019. 

 

De kwaliteitsverpleegkundige en logopediste zijn sinds dit jaar ook deelnemers bij de 

commissie mondzorg en slikken. 

 

De Alliantie Mondzorg is gestopt in 2018. 

 

WONDZORG/DECUBITUS 

Dit jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest met alle aandachtsvelders wondzorg/huidletsel. 

Belangrijk onderwerp was het komen tot eenduidige wondbehandelafspraken. 

Er is een wondinstructiekaart met beslisboom gemaakt en wondbehandelboekjes. Ook is een 

nieuw wond/huidletselbehandelplan voor het ECD ontwikkeld en ingevoerd. 

 

Goede wondzorg heeft een extra impuls gekregen door het aanstellen van vier 

verpleegkundigen met aandachtsgebied wondzorg. Zij hebben alle vier al diverse scholingen 

gevolgd om zich verder te bekwamen in mondzorg. 

 

INFECTIEPREVENTIE/HYGIËNE 

Intramuraal kwamen de aandachtsvelders hygiëne meerdere keren bij elkaar. 
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In totaal zijn er 10 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. 

 

Aan het begin van het jaar was op één 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. 

 

In januari hebben de externe deskundige infectiepreventie en de deskundige centraal 

facilitair van Marente, een audit HACCP afdelings-keuken op alle locaties van Marente 

uitgevoerd. 

De algemene indruk was dat de afdelingskeuken netjes en geordend zijn Het nieuwe 

handboek is bij de meeste medewerkers bekend. Het loslaten van oude gewoontes is lastig.  

 

Op twee locaties zijn bewoners met BMRO opgenomen. Op deze afdelingen is het protocol 

BMRO van kracht gebleven en zijn er regelmatig bezoeken geweest van de hygiënist om 

vast te stellen of de juiste acties en maatregelen plaats vonden. 

 

Er zijn geen uitbraken van legionella geweest in 2018. 

 

LEVEN IN VRIJHEID 

De commissie Leven in vrijheid is samengesteld uit de drie Bopz artsen van Marente, een 

locatie manager, een psycholoog, twee kwaliteitsverpleegkundigen en een adviseur 

Kwaliteit. De commissie werkt aan de hand van een jaarplan. In 2018 heeft de commissie de 

volgende onderwerpen opgepakt en afgerond.  

 Evaluatie van de protocollen vrijheidsbeperkende maatregelen en Bopz gerelateerde 

procedures en werkinstructies. 

 Registratie van inzet VBM en dwangbehandeling en melding daarvan aan de IGJ. De 

Bopz artsen hebben hierover twee themamiddagen georganiseerd voor de artsen. 

 Coaching door de Bopz artsen van hun collega’s over Bopz gerelateerde 

onderwerpen. 

 Zorgtechnologie: twee leden van de commissie zijn betrokken bij de werkgroep 

Zorgtechnologie met specifieke aandacht voor toezichthoudende domotica. 

 Voorbereiding Wet zorg en dwang. Er is een analyse gemaakt van de gevolgen van 

de Wzd voor de organisatie, er zijn presentaties gegeven aan het management en er 

is een implementatieplan opgesteld. Een lid van de commissie is vertegenwoordigd in 

de projectgroep Wet zorg en dwang. 
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PALLIATIEVE ZORG 

Er zijn in 2018 twee studiemiddagen georganiseerd, die beide goed bezocht zijn.  De 

waakmand is gepresenteerd en verschillende locaties hebben dit over genomen.  

Intramuraal is op een aantal locaties het Zorgpad Stervensfase geïmplementeerd.  

 

Extramuraal zijn er bijeenkomsten geweest, waarin casuïstiek besproken is met de externe 

voorzitter van deze kenniskring.  

                                                                                                                                                                

De analyse van kwaliteitskader palliatieve Zorg heeft geleid tot een jaarplan voor 2019 en 

ook hierover zullen audits worden uitgevoerd. 

 

HUISELIJK GEWELD EN OUDERENMISHANDELING 

Marente heeft een aantal aandachtsfunctionarissen die deskundig zijn op het gebied van 

mishandeling, huiselijk geweld en ontspoorde zorg. Het gaat naast ouderenmishandeling ook 

om kindermishandeling (bij zorg in de thuissituatie).  

 

In 2018 hebben de aandachtsfunctionarissen 11 meldingen van vermoedelijke mishandeling 

of ontspoorde zorg onderzocht. Het ging hierbij in drie gevallen om financiële uitbuiting. Bij 

de overige meldingen ging het om wisselende combinaties van emotionele en/of lichamelijke 

verwaarlozing, psychische mishandeling, lichamelijke mishandeling of seksueel geweld.  

Bij één van de meldingen is met zekerheid vastgesteld dat het vermoeden gegrond was. Een 

complicerende factor is dat meldingen soms worden ingetrokken, waardoor verder 

onderzoek lastig is.  

 

Om zowel intramuraal als in de thuiszorg de medewerkers te ondersteunen in het herkennen 

van mogelijke mishandeling of ontspoorde zorg, hebben de aandachtsfunctionarissen een 

scholing georganiseerd.  

 

Verder is een stappenplan gemaakt dat medewerkers van Marente moeten volgen bij het 

signaleren van mogelijke (ouderen/kinder)mishandeling of huiselijk geweld. Hiermee wordt 

bepaald of het gaat om een ernstige situatie die gemeld moet worden bij Veilig Thuis. De 

stappen zijn gebaseerd op de meldnormen uit de Meldcode. Binnen het stappenplan is altijd 

overleg met een aandachtsfunctionaris, die op basis van expertise een goede inschatting 

kan maken van de onveiligheid van de situatie en de noodzaak van melden bij Veilig Thuis. 

 

MIC-MELDINGEN EN MELDINGEN VAN AGRESSIE TUSSEN CLIËNTEN 

In 2018 zijn binnen Marente de volgende aantallen meldingen geregistreerd. 
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Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 

1003 1007 1045 1288 4343 

 

Naar soort is dit verdeeld over: 

 Medicatie 52% 

 Vallen 34% 

 Agressie 4% (deels agressie richting medewerkers, deels tussen bewoners) 

 Overig 10% 

De meldingen worden op cliëntniveau op de afdeling geregistreerd, afgehandeld en 

besproken. Op afdelingsniveau en locatieniveau worden trends gesignaleerd en 

verbetermaatregelen bepaald. Deze worden beschreven en gemonitord in de 

kwartaalrapportages.  

In teamoverleggen wordt regelmatig aandacht besteed aan het belang van melden, als een 

instrument om te leren en te verbeteren.  

 

Medicatie-incidenten 

Vergeten te geven of af te tekenen zijn de meest voorkomende medicatie-incidenten.  

Op locaties waar gewerkt wordt met digitaal paraferen via Medimo, blijkt dat medicatie niet 

meer vergeten wordt af te tekenen. In de thuiszorg is een pilot gestart met NCare (digitaal 

medicatietoedien- en registratiesysteem). Andere maatregelen zijn: 

 Opnieuw naar deeltijden kijken. 

 Het dragen van ‘niet storen’-hesjes en het overdragen van de telefoon aan een 

collega. 

 Het bespreken van de medicatie-incidenten in het werkoverleg en kwaliteitskringen. 

 Beter positioneren van de aandachtsvelder medicatie. 

 Klinische lessen over medicatieveiligheid. 

 Aanschaf van medicijnwagens met een goede indeling en een geïntegreerde 

opiatenkluis. 

 Interne audit door aandachtsvelder medicatie van een andere locatie. 

 

Vallen 

Valincidenten worden vaak veroorzaakt door onrust bij PG-bewoners en onvoldoende ziekte-

inzicht bij somatische bewoners. Uit de analyses blijft dat het vallen zich vaak beperkt tot een 

kleine groep bewoners. Met de bewoners en vertegenwoordigers wordt in gesprek gegaan 

over het accepteren van het vallen en de risico’s hierbij. Het uitgangspunt is de bewoners zo 
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veel mogelijk vrijheid te geven. Er zijn gerichte acties in gang gezet met betrokkenheid van 

de ergotherapeut en de fysiotherapeut op de PG-afdelingen. Op de somatische afdeling 

worden de bewoners gewezen op het belang van het gebruik van hun rollator en het dragen 

van goed schoeisel. 

 

Agressie 

In de beleidsregel Melden agressie tussen cliënten is beschreven dat ernstige agressie 

gemeld moet worden. In 2018 zijn er geen meldingen gedaan.  

 

Zorginstellingen moeten minder ernstige agressie vanaf 2018 wel apart registreren; er moet 

een jaaroverzicht gemaakt worden voor de IGJ en het totaalcijfer moet opgenomen worden 

in het Jaardocument Maatschappelijke verantwoording.  

 

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de MIC-meldingen over agressie in 2018, die door 

de melder zijn omschreven. In 2018 zijn bij Marente 134 minder ernstige 

geweldsgebeurtenissen geregistreerd.   

De verdeling over locaties is als volgt: 

 

Locatie Aantal Cliëntenpopulatie 

Berkhout 23 PG/somatiek 

Bernardus 50 PG/somatiek 

Bolero 5 PG 

De Wilbert 23 PG/somatiek 

Gerto 2 PG/somatiek 

GRZ 1 Revalidatie 

Hofwijck 13 PG 

Huis op de Waard 6 PG/somatiek 

Jeroen 12 PG/somatiek 

Oud Bijdorp 8 PG/somatiek 

Rustenborch 1 PG/somatiek 

Van Wijckerslooth 19 PG/somatiek 

 

 

Type geweld 

Het gaat in de meeste gevallen om: 

 Dreigen/schreeuwen/schelden 
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 Knijpen/vastgrijpen 

 Slaan/stompen/schoppen 

 Duwen 

 Aanrijden met rollator/rolstoel 

 Andermans kamer binnengaan 

 

Recidive 

Bij ongeveer 30% van de incidenten gaat het om cliënten van wie meerdere meldingen zijn 

geregistreerd. 

 

Oorzaken 

In bijna alle gevallen maakt de agressie deel uit van het ziektebeeld (PG). Aanleiding is vaak 

een verstoring (of ervaren verstoring) en door het ziektebeeld reageert de bewoner met 

agressie. Een andere oorzaak is een algemene onrust van de bewoner waar deze uiting aan 

geeft.  

 

Verbetermaatregelen  

De volgende maatregelen zijn genoemd: 

 Volgen signaleringsplan 

 Aanpassen omgeving of  bezigheden/bewoners bij elkaar uit de buurt houden 

 Bespreken in team 

 Bespreken met arts en/of psycholoog 

 Aanpassing medicatie/geven zo nodig medicatie 

De voortgang  wordt bewaakt in het ECD en in het IDO (Inter Disciplinair Overleg). 

 

Vroege signalering 

Op alle locaties is een brede aanpak t.a.v. het voorkomen van agressie/probleemgedrag 

ingezet. Op individueel cliëntniveau worden de psycholoog ingezet, signalerings- en 

benaderingsplannen gemaakt en worden er gedragsoverleggen gehouden.  

Het gedragsoverleg is een structureel overleg dat één keer per week plaatsvindt, met EVV’er 

(en/of aandachtsvelder) en psycholoog. Het overleg duurt ongeveer een half uur tot een uur, 

afhankelijk van de te bespreken casuïstiek. De arts is indien mogelijk aanwezig bij het 

overleg of zal een terugkoppeling ontvangen van de psycholoog. Indien gewenst kunnen 

andere disciplines gevraagd worden aan te schuiven bij het overleg. Doel van het overleg is 

elkaar wederzijds te informeren over gedragsproblematiek en veranderingen in welbevinden 

van alle cliënten. Gedurende het gedragsoverleg noteert de EVV’er (of aandachtsvelder) 
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acties voor het zorgteam. Naar aanleiding van het gedragsoverleg worden behandel- en/of 

signaleringsplannen opgesteld/aangepast en schakelt/licht de psycholoog indien nodig 

overige disciplines in. De psycholoog rapporteert de besproken informatie in het ECD. 

Daarnaast wordt op steeds meer locaties omgangsoverleg gehouden. Dit is een structureel 

overleg dat één keer per maand plaatsvindt, met het zorgteam en de psycholoog. In een uur 

tijd wordt ingegaan op actuele problematiek en omgang rondom een (of meerdere) 

bewoner(s) besproken.  

De artsen en psychologen hebben met elkaar een themabijeenkomst gehouden over de 

nieuwe richtlijn probleemgedrag. Er is gesproken over de inhoud van de richtlijn en hoe er 

binnen Marente met de richtlijn gewerkt kan worden.  

 

Zie verder bij MIM voor agressie richting medewerkers. 

 

Overig 

Hieronder vallen inname gevaarlijke stoffen, verbranden, seksueel ontremd gedrag en 

vermissing. Bij vermissingen is voor een deel van de bewoners een oplossing gevonden met 

GPS. 

 

MIM-MELDINGEN 

In 2018 zijn binnen Marente de volgende aantallen meldingen geregistreerd. 

 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 

128 142 97 115 482 

 

Naar soort is dit verdeeld over: 

 Agressie cliënt 76% 

 Prik-, bijt-, snij-incident 4% 

 Vallen, stoten 5% 

 Overig 15% (branden, diefstal, racisme, verkeersongeval e.d.) 

De meldingen worden op medewerkersniveau op de afdeling geregistreerd, door de 

manager afgehandeld en besproken. Op afdelingsniveau en locatieniveau worden trends 

gesignaleerd en verbetermaatregelen bepaald. Deze worden beschreven en gemonitord in 

de kwartaalrapportages.  
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Agressie door cliënt 

Dit vormt veruit het grootste deel van de geregistreerde incidenten bij medewerkers. Verder 

valt op dat medewerkers vaker te maken krijgen met de toenemende druk vanuit 

mantelzorgers, die soms kan uitmonden in agressie. 

 

Op alle locaties en in de thuiszorg is een brede aanpak t.a.v. het voorkomen van 

agressie/probleemgedrag ingezet. Het gaat hierbij om inzet van de psycholoog, het maken 

van signalerings- en benaderingsplannen en het houden van gedragsoverleggen. Zie verder 

de uitleg bij het kopje MIC.  

 

Het lijkt erop dat de ingezette verbeteracties meer effect hebben op de agressie-incidenten 

tussen bewoners, dan op de agressie van bewoner naar medewerker. Uit de analyses komt 

verder naar voren dat medewerkers wel een MIC-melding doen over agressie tegen een 

andere cliënt, maar de MIM-melding, als de agressie tegen henzelf gericht is, geregeld 

achterwege laten. Het belang van wel melden, is daarom onder de aandacht gebracht. 

 

Overige maatregelen zijn: 

 Casuïstiekbespreking in de teams. 

 Aandacht is voor gedrag en benaderingswijzen in scholingen en leerlijnen. 

 Scholing voor thuiszorgmedewerkers over omgaan met probleemgedrag. 

 Gesprekken met cliënten over verbale agressiviteit en onheuse bejegening. 

 

Prik-, bijt- en snij-incidenten 

Bij deze incidenten wordt gecontroleerd of het protocol is gevolgd, om de kans op gevolgen 

te verkleinen. Er hebben acties plaatsgevonden op het gebied van het gebruik van veilige 

naalden n.a.v. prikincidenten.  

 

MIC/MIM-commissie 

Vanaf 2019 heeft de MIC/MIM-commissie een nieuwe samenstelling. De oude commissie 

werd voornamelijk gevormd door leidinggevenden. In de nieuwe commissie hebben vooral 

professionals zitting: een kwaliteitsverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, 

psycholoog, ergotherapeut, preventiemedewerker en fysiotherapeut. De commissie zal 

hierdoor in staat zijn om meer inhoudelijke adviezen te geven op basis van de analyses en 

trends aan het management.  
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BHV EN CRISISTEAM 

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

aandacht om de BHV-organisatie op orde te houden. 

Op 4 april heeft het crisisteam Marente de jaarlijkse oefening gedaan. Inzet van het 

crisisteam was in 2018 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 locatierapportage wordt besproken met de lokale 

cliëntenraad. In 2018 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 2018 geëvalueerd en bijgesteld, dit is gedaan 

in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 

 

LEERLINGEN 

Door de extra investeringen en aandacht voor opleidingen in de zorg vanuit overheidswege 

en de inspanningen van Marente op het terrein van opleiden en ontwikkelen, zien we het 

aantal leerlingen sinds 2017 fors toenemen. Naast het aantal leerlingen neemt ook de 

diversiteit toe (zij-instromers, verkorte en/of specifieke trajecten etc.). Dit vraagt meer en 

andere vaardigheden ten aanzien van de begeleiding van de leerlingen en stagiaires door 

zowel de teams als de afdeling opleiding. Hier is in 2018 veel in geïnvesteerd, onder andere 

door het aannemen van een extra opleidingscoach, het optimaliseren van de processen, een 

vernieuwd scholingsprogramma voor de werkbegeleiders en intensivering van de 

samenwerking met de scholen. 
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In 2018 volgden 225 deelnemers een (beroep)sopleiding via het werken-leren: 

 15 medewerkers behaalden de opleiding tot Woonzorgmedewerker (een interne 

opleiding niveau-1); 

 12 medewerkers volgden, in een intramurale setting, de vernieuwde en versnelde 

opleiding 26 weken, Helpende Zorg en Welzijn niveau-2. Een deel stroomt door 

vanuit de thuiszorg en een deel is Woonzorgmedewerker die doorstroomt; 

 6 medewerkers volgden de 1-jarige opleiding Helpende Zorg en Welzijn 

 14 helpenden-plus behaalden in de thuiszorg de incompany-opleiding Verzorgende-

C; 

 88  leerlingen volgden de opleiding Verzorgende-IG/MZ;  

 48 verzorgenden-IG volgden de opleiding EVV 

 28 leerlingen volgden de opleiding MBO-Verpleegkundige; 

 14 medewerkers volgen de opleiding voor HBO-Verpleegkundige. 

 

In 2018 hebben in totaal hun diploma behaald: 

- 12 helpenden Zorg en Welzijn 

- 14 verzorgenden-C 

- 16 verzorgenden-IG 

- 2 MBO-verpleegkundigen 

- 2 HBO-verpleegkundigen 

- 37 EVV 

 

In 2019 zal het aantal te diplomeren leerlingen hoger zijn, dan wordt zichtbaar dat het aantal 

leerlingen in opleiding in de afgelopen twee jaar is toegenomen. 

 

Marente heeft vier opleidingsplaatsen voor Specialist Ouderengeneeskunde. De plaatsen 

waren het hele jaar bezet. 

Verschillende geneeskundestudenten liepen hun co-schap bij Marente. Daarnaast liepen 

huisartsen in opleiding stage. 

 

Marente is erkend als opleidingsplaats voor GZ-psycholoog. Na een periode waarin niet 

werd opgeleid, is in april een psycholoog gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog. In 

2019 wordt vorm gegeven aan een tweede opleidingsplaats. 

 

STAGIAIRES 

In 2018 waren er 175 stagiaires Helpende zorg en welzijn en Verzorgende IG die een BOL-

opleiding volgen. 
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Er waren 50 stagiaires MBO-Verpleegkunde. Ongeveer 25% van deze stagiaires volgt een 

stageperiode van een geheel schooljaar in plaats van de eerdere kortere periodes. Minder 

studenten die er dus langer zijn. 

 

Er waren 36 HBO-V stagiaires van het eerste leerjaar en 15 tweedejaarsstudenten. Marente 

ontwikkelde een draaiboek om deze studenten zo goed mogelijk kennis te laten maken met 

de ouderenzorg. Een opleidingscoach van Marente en docent van de Hogeschool 

begeleiden samen dit traject. 

 

Het Leernetwerk Huis op de Waard is de stagevorm waarbij er continu een groep van 10-12 

studenten van verschillende opleidingen hun stage groepsgewijs volgt in 2 teams. Dit is zeer 

succesvol verlopen. De kwaliteitsverpleegkundige en de werkbegeleiders hebben hierin een 

centrale rol. De opleidingscoach en de docent van het ROC Mondriaan begeleiden het 

Leernetwerk. 

 

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. Marente is hiervoor erkend leerbedrijf. 

 

KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGEN 

In januari zijn 22 kwaliteitsverpleegkundigen (2 groepen) gestart met de incompany-opleiding 

tot kwaliteitsverpleegkundige. In september startte een derde groep met 10 

kwaliteitsverpleegkundigen. 

Tijdens het  opleidingsprogramma ontwikkelt de kwaliteitsverpleegkundige kennis en 

vaardigheden op de competentiegebieden van kwaliteitsbevordering en 

deskundigheidsbevordering in het team. 

 

(JUNIOR) WIJKVERPLEEGKUNDIGEN  

Ook in 2018 zijn verpleegkundigen aangenomen voor het Traject Junior-

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

gediplomeerde HBO-verpleegkundige of een verpleegkundige zonder thuiszorg-ervaring, het 

vak van wijkverpleegkundige in de praktijk. Daarnaast volgt de junior de post-HBO opleiding 

“Indiceren” en “Samenwerken in de wijk”. 

 



 

    

 

46 

Het leernetwerk wijkverpleegkundigen van Hogeschool Leiden zorgt voor verbinding tussen 

wijkverpleegkundige en de onderwijspraktijk. Wijkverpleegkundigen van Marente namen deel 

aan 3 masterclasses en delen ervaringen en kennis in een digitale leeromgeving. 

 

ORIËNTATIEBANEN 

Kandidaten die, vanuit een ander vak, willen kiezen voor een baan in de zorg maken een 

grote stap. Tien zij-instromers zijn in het vierde kwartaal gestart in een boventallige 

oriëntatiebaan van 3 maanden. Zij volgen een intensief programma waarin ze met 

verschillende doelgroepen en werkzaamheden kennis maken, ze worden hierin begeleid 

door een opleidingscoach en een werkbegeleider. 

 

OUDERENPSYCHIATRIE EN PROBLEEM 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.   

 

De Leergang omgaan met probleemgedrag in de thuiszorg is samen met Rivierduinen 

ontwikkeld en op naam van Marente geaccrediteerd door V&VN.  In augustus zijn 

thuiszorgmedewerkers gestart met deze leergang. 

 

KANTEL JE BLIK, DE PARTICIPATIEKLINIEK 

Eind april stonden 2 weken lang, de vijf ervarings-tenten voor de 2e keer bij Marente, nu in de 

tuin van Jeroen. Een mix van medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en leerlingen 

bezocht dit festival. Uit de eerste rapportages blijkt dat meer dan 80% van de medewerkers 

na deze ervaring anders denkt over én handelt in hun zorgverlening. Marente neemt deel 

aan het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de Participatiekliniek. 

 

MARENTELEREN  

Om medewerkers extra gelegenheid te geven om hun voorbehouden handelingen  te 

toetsen, is in het vierde kwartaal een dubbel aantal toets-momenten in het praktijklokaal 

ingezet. En in elke locatie is actief aandacht besteed om medewerkers te stimuleren en te 

ondersteunen in het volgen van E-learning. Zodat elke medewerker bekwaamheid op orde 

heeft en daardoor ook bevoegd is om deze handelingen uit te voeren. 

 

LEERLIJNEN 
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Teams in verschillende locatie volgden de Leerlijn Zorg aan mensen met dementie en de 

Leerlijn Zorg aan  mensen met chronische aandoeningen. 

 

De eerste Leerlijn Werkbegeleiding is in november gestart met 15 deelnemers. Het 

programma is een combinatie van bijeenkomsten, zelfstudie en online leren. De Leerlijn is 

ontwikkeld door team Opleiden en in samenwerking met twee andere zorg organisaties.  

 

ONDERZOEK BIJ MARENTE 

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

(UNC-ZH).  

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

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

Om de slagkracht van de Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland te vergroten, 

heeft het ministerie van VWS besloten de zes netwerken structureel te financieren. Het 

Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland zal dit geld de komende jaren 

gebruiken voor de verdere versterking van het netwerk. Belangrijk onderdeel van de nieuwe 

werkwijze is het onderling delen en uitwisselen van kennis en resultaten uit onderzoek. In 

elke lid-organisatie, waaronder Marente, is daarom een functionaris aangesteld om als een  

‘linking pin’ in en tussen de organisaties op te treden. De linking pin is bij Marente ook 

secretaris van de Wetenschappelijke Onderzoeks Commissie. De WOC adviseert de raad 

van bestuur over onderzoeksaanvragen en ondersteunt het uitvoeren van het 

wetenschappelijke onderzoek binnen Marente. Om goed aan te sluiten bij bovenstaande 

ontwikkelingen, is de samenstelling van de WOC in 2018 gewijzigd. Naast artsen en 

behandelaars zijn nu ook verzorgenden en verpleegkundigen, het management en opleiders 

in de WOC vertegenwoordigd.  

Naast wetenschappelijk onderzoek, wordt er in Marente ook praktijkgericht onderzoek 

uitgevoerd. In 2018 is zowel het wetenschappelijk- als het praktijkgericht onderzoek in kaart 

gebracht. Marente wil de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek meer gaan gebruiken op 

en delen met de werkvloer. Met de afdeling Opleiden is hierover een eerste oriëntatie 

gedaan.   

 

Afgeronde onderzoeken 2018 

 Gebruik Tovertafel (Vitality en Aeging - LUMC): kwalitatief onderzoek naar het 

gebruik van de Tovertafel.  
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Gestarte en lopende onderzoeken in 2018 

 SigMa onderzoek ((LUMC, VUmc, UMCU): signaleren en markeren van de palliatief-

terminale fase bij verpleeghuisbewoners. 

 Q-PID studie (Quality of life and Paracetamol In advanced Dementia) studie) (LUMC). 

De hoofdvraagstelling van 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. 

 MuSt PC studie (LUMC - ZonMW programma Palliantie): ontwikkelen instrument dat 

zorgverleners en cliënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en 

monitoring van meerdere, tegelijktijdig voorkomende klachten bij een 

levensbedreigende ziekte.  

 Danton onderzoek (LUMC). Doel van het onderzoek is of stoppen met 

bloeddrukverlagende medicatie leidt tot verbetering van probleemgedrag en kwaliteit 

van leven bij mensen met dementie. 

 

Implementatie van uitkomsten uit onderzoek 2018 

 Het UNC-ZH heeft een basisset gestandaardiseerde en gevalideerde 

meetinstrumenten ontwikkeld voor de Geriatrische Revalidatie Zorg. De aangesloten 

UNC-ZH-instellingen, waaronder de GRZ van Marente, testen de 

gebruikersvriendelijkheid.  

 

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Marente heeft in 2018 gebruik gemaakt van ZorgKaartNederland om cliëntervaringen op te 

halen bij de bewoners en de vertegenwoordigers  van de bewoners die op de 

psychogeriatrische afdelingen wonen.  

In 2018 zijn voor de locaties van Marente 177 waarderingen opgehaald. De locaties haalden 

daarmee een score van 7,8; 91% zegt Marente aan te bevelen bij familie en vrienden.  

 

Op de locaties  wordt daarnaast  gebruik gemaakt  van interne instrumenten om de 

ervaringen van cliënten te weten te komen. Op een aantal locaties wordt tijdens de 

halfjaarlijkse ZLP bespreking een aantal vragen gesteld aan de cliënt/vertegenwoordiger die 

gaan over de ervaringen met de kwaliteit van zorg. Ook worden er op de locaties familie- en 

huiskamergesprekken gehouden. Na overlijden van de cliënt is er een nagesprek met de 

familie. Bewoners en familie wordt regelmatig gevraagd hun ervaringen te plaatsen op 

ZorgKaartNederland.  
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Voor de Thuiszorg is in 2018 het kwaliteitskader wijkverpleging vastgesteld. Hierin is de 

PREM opgenomen, de cliënttevredenheidsmeting voor 2018. Omdat er landelijk discussie 

was over de inhoud van de PREM, is eerst een pilot gedraaid. Marente heeft zich hier 

aangemeld, maar is niet geselecteerd. Op basis van de uitkomsten uit de pilot, is de inhoud 

van de PREM eind 2018  vastgesteld met de bedoeling deze in maart  te laten uitvoeren. Er 

is echter nog landelijk discussie onder andere over het door leiden naar 

ZorgKaartNederland. Daarom is de PREM uitgesteld naar oktober 2019. De Thuiszorg heeft  

het afgelopen jaar de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Met de  PREM uitvraag 

wordt gestart zodra deze is vastgesteld. De Thuiszorg heeft  al offertes opgevraagd. Ook in 

de Thuiszorg worden cliënten gestimuleerd om hun ervaringen met de kwaliteit van zorg op 

ZorgKaartNederland te plaatsen. Er zijn 22 waarderingen geplaatst op ZorgKaartNederland. 

Zij scoorden daarmee een 8,7. 96% beveelt Marente aan. 

 

De totale score van Marente op ZorgKaartNederland komt op een 7,8. 92% van de cliënten 

zegt Marente aan te bevelen bij familie en vrienden. 

 

KLACHTENMANAGEMENT 

In het jaar 2018 is door de klachtenfunctionaris gewerkt op basis van de wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Per 1 oktober heeft er een wisseling van 

klachtenfunctionaris plaatsgevonden. De nieuw klachtenfunctionaris heeft gemiddeld 20 uur 

per week voor het afhandelen van ingediende klachten en het bijstaan van collega’s bij 

verschillende vraagstukken.  

De klachtenfunctionaris is lid van het VKIG (vereniging van klachtenfunctionarissen in de 

zorg), bezoekt netwerk- en intervisiebijeenkomsten en volgt de ontwikkelingen in de zorg en 

regelgeving. 

Met name wordt genoemd de invoering van de wet zorg en dwang die wordt verwacht in  

2020. Deze wet voorziet in een landelijke door de overheid benoemde externe 

klachtencommissie die bindende uitspraken doet voor klachten op basis van deze wet. Nu 

kunnen BOPZ  klachten nog worden ingediend bij de regionale klachtencommissie AVANT.   

 

Marente is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie te Den Haag. 

Het is wenselijk dat klachten in een zo vroeg mogelijk stadium worden besproken met 

degene die de zorg of dienst verleent of met diens leidinggevende. Als de klacht blijft 

bestaan kunnen cliënten en hun naasten terecht bij de klachtenfunctionaris voor advies en 

bemiddeling.   
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In 2018 zijn er door de klachtenfunctionaris 55 klachten behandeld. Een enkele klacht is 

voorgelegd aan de Raad van Bestuur. In verhouding zijn er meer intra- dan extramurale 

klachten ingediend (35 tegenover 20). 

In het algemeen gaan klachten over zich niet goed geïnformeerd voelen over de zorg en de 

gang van zaken rond de zorg zowel intra- als extramuraal. Aangeraden wordt om kort na 

start van de zorg na te gaan of de verwachtingen die men bij binnenkomst of start van de 

zorg heeft, uitkomen en of de informatie over de gang van zaken voldoende is. Tevens is het 

van belang dat de informatie in het ECD goed wordt bijgehouden en toegankelijk is. Dit is 

extra van belang nu veelal de informatie alleen nog digitaal voorhanden is. Aandacht is nodig 

voor het feit dat de verdergaande digitalisering voor een gedeelte van de cliënten en familie 

niet bij te houden is en men daardoor verstoken kan blijven van de nodige informatie.  

 

Bij de thuiszorg valt op dat relatief vaak geklaagd wordt over de alarmopvolging. Het is niet 

voldoende duidelijk wat er precies aan inzet kan worden verwacht en de kosten die hiervoor 

in rekening worden gebracht roepen soms vragen op. Er is behoeft aan duidelijke informatie 

over deze dienst. 

Wanneer er met uitzendkrachten wordt gewerkt, dienen zij goedgeïnformeerd op pad te 

gaan. Cliënten geven de voorkeur aan een vast team aan zorgmedewerkers en verwachten 

ook dat dat zo is. Wanneer dat niet het geval is, valt er wat uit leggen en kan het klachten 

opleveren zeker wanneer die medewerker minder goed geïnformeerd lijkt. Aandacht wordt 

gevraagd voor het belang van het goed bijhouden van het zorgdossier en het aftekenen van 

de medicijntoediening. 

 

INSPECTIEBEZOEKEN EN MELDINGEN BIJ DE IGJ 

Op 2 mei heeft de Inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan De Wilbert. In de 

rapportage gaf de IGJ drie punten aan waar in De Wilbert grotendeels niet voldoet aan de 

norm: methodisch werken, bijhouden scholing en ontwikkeling en het meldingensysteem. Het 

verbeterplan is besproken in het overleg met de locatiemanagers. Waar nodig zijn de 

verbeteracties Marentebreed ingezet. 

 

In 2018 deed Marente drie keer een melding van een calamiteit bij de IGJ. Bij één calamiteit 

was er sprake van het overlijden van de cliënt. Dit onderzoek is 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. 
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PREZO-AUDITS 

Gedurende het jaar vonden de verschillende Prezo-audits (initiële, tussentijdse en 

eindaudits) plaats op de intramurale locaties. 

Eind 2018 beschikten de volgende locaties over het Prezo VVT 2017 gouden keurmerk: 

- Berkhout 

- Bernardus 

- Bolero 

- Gerto 

- Hofwijck 

- Huis op de Waard 

- Jeroen 

- Rustenborch 

 

Twee locaties hadden de eindaudit op basis van Prezo VVT 2014: Van Wijckerslooth (zilver) 

en De Wilbert (goud). 

De locatie Oud Bijdorp had de initiële audit op 20 maart 2019. Ook deze locatie heeft goud 

behaald. 

 

De Thuiszorg en de GRZ bereiden zich voor op de initiële audit in 2019. 

 

6.6 Resultaten op het gebied van governance, leiderschap en management 

Marente heeft een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. De kwaliteitsportefeuille is 

belegd bij het lid van de Raad van Bestuur met een verpleegkundige achtergrond. In de 

kwaliteitsrapportage wordt per kwartaal door de Raad van Bestuur een reflectie gegeven op 

de inhoud van de rapportage. Bij ernstige incidenten wordt het onderzoek onder leiding van 

de Raad van Bestuur uitgevoerd. Verder is de bestuurder jaarlijks op alle locaties aanwezig 

bij IDO’s en kwaliteit overleggen en voert gesprekken met individuele cliënten over 

huntevredenheid over Marente.  

Marente hanteert de Governancecode Zorg 2017. 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. 

Binnen de Raad van Toezicht richt de commissie kwaliteit en veiligheid zich, in aanwezigheid 

van het lid Raad van Bestuur en de manager kwaliteit op, diverse kwaliteitsonderwerpen 

zoals de voortgang van het kwaliteitskader, rapportages van de IGJ, de voortgang van het 
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traject m.b.t. de kwaliteitsverpleegkundigen en PREZO besproken en voorbereid voor de 

Raad van Toezicht vergadering. 

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.  

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. 
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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. Er is 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. 

 

 

  



 

    

 

54 

Tabel 1: geeft de verdeling aan van de ingevulde formatieruimte op grond van de extra WLZ-

gelden 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 2018 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  

Financiële sturing van Marente wordt aan de hand van een plan-do-check-act  (PDCA) 

cyclus vorm gegeven. Deze cyclus stelt Marente in staat om de financiële resultaten te 

beheersen en de resultaten op een effectieve manier te bewaken. Jaarlijks wordt een 

kaderbrief opgesteld ten behoeve van de begroting. Deze is het startpunt voor het plannen, 

begroten, uitvoeren en evalueren van de (financiële en niet financiële) doelstellingen van de 

organisatie. In de uitvoering van de cyclus is het beschikbaar hebben van een periodieke 

rapportage een belangrijk onderdeel. Marente heeft in 2018 gewerkt aan het verder inrichten 

van het management informatie systeem waarmee prestaties en resultaten vanuit de 

verschillende organisatiedoelen in samenhang kunnen worden weergegeven. Deze 

rapportage is per discipline (Woon-Zorg, Thuiszorg, GRZ en private zorg) beschikbaar en tot 

op teamniveau inzichtelijk. In de kwartaalrapportages wordt ook een financiële prognose tot 

het eind van het jaar afgegeven en worden de belangrijkste risico’s benoemd met de 

bijbehorende beheersmaatregelen. Daarnaast wordt in de kwartaalrapportage gerapporteerd 

over de voortgang van het Marente Jaarplan. Onderdeel van de PDC- cyclus is ook de 

jaarlijkse update van het meerjarenramingsmodel. 

7.1 Financiële resultaten 

OMZET 

De omzet steeg ten opzichte van 2017 met € 2,7 mln. De belangrijkste oorzaak is de 

indexatie van de WLZ tarieven door onder meer het beschikbaar stellen van extra 

kwaliteitsgelden. 

 

RESULTAAT   

Het verantwoorde resultaat over 2018 is € 6,5 mln. positief. Marente wil een financieel 

gezonde organisatie zijn en streeft daarom naar een resultaatmarge van 2% ten opzichte 

van de totale opbrengsten. De marge in 2018 ligt op 5,4%. Deze hogere marge komt met 

name door de forse daling van het ziekteverzuim in 2018. Het gemiddelde ziekteverzuim in 

2018 daalde met 2,7% ten opzichte van 2017 (naar 4,2% in december 2018). Hierdoor is 

substantieel minder geld uitgegeven aan vervangend personeel (€ 2,1 mln.). Daarnaast is 

het resultaat voor € 0,6 mln. positief beïnvloed door het nieuw aangenomen wetsvoorstel 

inzake de compensatieregeling transitievergoeding. Hiermee krijgen werkgevers 

compensatie voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer 

moeten betalen. Een vrijval van een aantal overige voorzieningen heeft eenmalig nog geleid 

tot een extra resultaat van € 0,5 mln. Ten opzichte van 2017 zijn ook de kapitaallasten € 0,9 

mln. lager. Marente is in 2018 in staat geweest om de extra kwaliteitsgelden volledig te 

benutten door het aantrekken van extra zorgpersoneel (ca. 59 Fte) 



 

    

 

56 

 

 2018 2017 

Omzet € 120.771.769 € 118.052.689 

Marge 5,4% 3,9% 

Formatie (ingezet) 1.507 Fte 1.528 Fte 

 

7.2 Balans ratio’s 

In onderstaande tabel zijn de financiële ratio’s weergegeven waarop Marente stuurt.  

 2018 2017        beleid 

Solvabiliteit 38,2% 34,4% 25% 

Current ratio 1,3 1,1 1,0 

DSCR 2,3 2,3 1,3 

 

Solvabiliteit = verhouding eigenvermogen en balanstotaal 

Currentratio = verhouding vlottende activa en kort vreemd vermogen  

DSCR = verhouding Ebitda en de betaalde rente/aflossingen 

 

Marente voldoet hiermee aan de eigen beleidsnormen en ook aan de eisen van zijn 

financiers en het Waarborgfonds. 
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