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Voorwoord 

Ook afgelopen jaar heb ik dagelijks 

gezien met hoeveel passie en  

bezieling er gewerkt wordt om onze  

cliënten een leuke dag te bezorgen.  

Ik ben met name trots op de betrok-

kenheid van de medewerkers en het 

lage ziekteverzuim. En het feit dat  

het, ondanks de lastige arbeidsmarkt, 

toch gelukt is om extra personeel  

aan te trekken. 

We hebben extra mankracht ingezet 

op de momenten dat het erg knelde, 

zoals in de ochtendspits en nacht. Er 

zijn zowel meer ‘handen aan het bed’ 

als een betere deskundigheidsmix. 

We proberen een fijne werkgever te 

zijn, zodat (potentiële) medewerkers 

voor ons kiezen en behouden blijven.  

We leiden veel op. In 2018 hebben we 

ook zij-instromers verwelkomd. Het is 

belangrijk om leerlingen te  

enthousiasmeren voor het vak en  

onze organisatie. Soms levert het wat 

extra druk op voor de vaste mede-

werkers. Daarom is het  belangrijk 

voldoende werkbegeleiders te heb-

ben en hebben we hier extra in  

geïnvesteerd.  

Op het gebied van ICT hebben we  

veel stappen gezet. Onder andere is 

veilig e-mailverkeer nu via zorgmail 

gewaarborgd. De wijkapp is  

geïmplementeerd en zorgprocessen 

zijn geoptimaliseerd. 

Daarnaast is de zorgmonitor in  

werking. Hierdoor is management-

informatie voor leidinggevenden  

makkelijker beschikbaar.  

In het kader van de  

nieuwe privacywetgeving hebben we, 

onder andere, het wachtwoordbeleid 

aangescherpt en nieuwe printers aan-

geschaft. Privacygevoelige informatie 

kan nu niet meer bij de printer blijven 

liggen.  

De telefonie en domotica zijn bij De 

Meerwende vernieuwd. Domotica 

zijn, onder andere, hulpmiddelen met 

sensoren die zorgmedewerkers een 

seintje geven bij het dwalen van  

sommige bewoners. Het draagt bij 

aan 24-uurs toezicht en dient als extra 

ogen en oren om goede zorg te  

bieden.  

Er is een nieuwe huisstijl ontworpen 

met een kleurrijk nieuw logo. Onze 

website is ook vernieuwd met frisse, 

nieuwe foto’s en teksten.  

2019 

In 2019 blijven de kwaliteit van zorg, 

werving van zorgmedewerkers, ICT  

en communicatie de belangrijkste 

speerpunten. 

We zetten in 2019 de kwaliteitsslag  

in de zorg voort, zodat de cliënten  

en medewerkers hiervan profiteren. 

Als gratis service aan de cliënten 

wordt het cliëntportaal uitgerold.  

Cliënten en eerste contactpersonen 

kunnen via het cliëntportaal onder 

andere het zorgplan en de zorg-

rapportages lezen.  

Er wordt een opleidingenportaal in-

gericht en geïmplementeerd. Hiermee 

wordt met name beter inzichtelijk 

welke opleidingen onze medewerkers 

hebben gevolgd. Ook zien we wat er 

nog gedaan moet worden om  

bevoegd en bekwaam te blijven. 

Nieuwe telefonie en domotica wordt 

verder uitgerold op de locaties. Daar-

naast starten we met het project 

“digitale toedienregistratie van  

medicijnen”. De kans op fouten bij  

het toedienen van medicatie wordt 

hierdoor kleiner. 

Op het gebied van communicatie gaan 

we, nu we de nieuwe website en  

huisstijl hebben gelanceerd, verder 

met de vernieuwing van het intranet.  

Tot slot 

Ook op lokaal niveau gebeurt er veel. 

Er is een gastvrijheidsconcept voor  

De Meerwende ontwikkeld waarvoor 

een grote verbouwing gerealiseerd 

gaat worden en zo zijn er nog veel 

meer lokale uitdagingen.  

Kortom, we zullen ons ook komend 

jaar niet vervelen en onze uiterste 

best doen om er weer een mooi jaar 

voor onze cliënten van te maken. 

 

Irma van Weert 
Bestuurder Zorgcentra Meerlanden 

We hebben een goed jaar achter de rug. Er is hard  
gewerkt en we hebben veel gerealiseerd.  
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Over Zorgcentra Meerlanden 
Zorgcentra Meerlanden, ook bekend als R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden, heeft drie 

zorglocaties: De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ‘t Kloos-

terhof in Aalsmeer. Vanuit de drie zorgcentra bieden wij diensten, activiteiten, wijkzorg 

en wonen met zorg. We werken kleinschalig en de lijnen zijn kort. Onze deskundige 

teams en vrijwilligers werken met plezier en met trots.  

Met elkaar staan wij garant voor een pakket van wonen, zorg en welzijn dat zo goed mo-

gelijk is toegesneden op de individuele vraag van onze cliënten. Thuis of in één van onze 

drie woonzorgcentra willen wij op die manier bijdragen aan de kwaliteit van leven van 

onze cliënten. Wij zijn ISO Zorg & Welzijn gecertificeerd.  

Zorgcentra Meerlanden heeft drie belangrijke raden die haar adviseren: de Raad van  

Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten– en Familieraad.  

Zorgcentra Meerlanden is bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam  

geregistreerd als R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden.  

Ons KvK-nummer is 34107793 en ons fiscaalnummer is 8137.72.412. 



 

 

Voor het waarborgen van goede 
zorg is werven van nieuwe  
medewerkers belangrijk.  
Wat is hier in 2018 aan gedaan?  

Inge: ‘We hebben in 2018 hard  

gewerkt aan het werven van nieuwe 

medewerkers. De standaard wervings-

kanalen, eigen website, afspraken met 

verzamel vacaturesites en op maat 

gemaakte vacatureteksten zijn alle-

maal ingezet. Ook de open dagen en 

deelname aan jaarmarkten hebben 

een positieve bijdrage geleverd aan 

het werven van medewerkers. Ook is 

er goed gebruik gemaakt van de aan-

brengpremie. ’  

De aanbrengpremie ontvangt een  

medewerker wanneer hij/zij iemand 

aandraagt voor een moeilijk vervul-

bare positie en deze persoon ook 

wordt aangenomen. 

Inge: ‘Wat voor medewerkers niet 

zichtbaar is, maar wat  zeker een grote 

rol speelt, zijn de regionale overleggen 

en samenwerkingen die we zijn aange-

gaan.’ 

Carola beaamt dit: ‘Er wordt constant 

gekeken naar mogelijkheden om  

binnen de Haarlemmer-

meer samen op te  

trekken met de arbeidsproblematiek. 

Neem bijvoorbeeld het convenant dat 

door diverse bestuurders, waaronder 

onze bestuurder Irma van Weert, is 

ondertekend. Daarin hebben we  

afgesproken met elkaar samen te  

werken, te werven en op te leiden.’ 

Welke rol speelt Opleidingen bij het 
werven van nieuwe medewerkers? 

‘De deelname aan open avonden bij 

scholen, carrièrebeurzen, afnemen 

van examens, presentaties over  

verpleeghuiszorg geven op scholen; 

het draagt allemaal bij aan de naams-

bekendheid van onze zorgorganisatie,’ 

zegt Carola. ‘Zo krijgt werken in de 

ouderenzorg een aantrekkelijk imago. 

En dat werpt weer zijn vruchten af bij 

het wervingsproces.’ 

Carola begrijpt dat je leerlingen  

tijdens die momenten niet alleen 

moet vertellen over de zorg, maar ze 

ook echt iets moet laten doen. Zoals 

prikken in een sinaasappel of arm, 

scheerschuim spuiten op een ballon 

en nat scheren, handen wassen en 

met de rode lamp samen bekijken of 

dit wel zorgvuldig is gedaan. 

Er worden veel medewerkers in  

 

 

 

opleiding geworven, waaronder zij-

instromers. Met of zonder zorg-

ervaring; opleidingen speelt een  

belangrijke rol bij het aanleren en op 

peil brengen van de kennis. Samen 

met leidinggevenden wordt gekeken  

Aandacht voor werven en opleiden in 2018 
De basis voor goede zorg voor cliënten 

Inge werkt sinds april twee jaar 
als adviseur HRM en Organisatie 
voor Zorgcentra Meerlanden. 
Daarvoor was ze ook werkzaam 
in de gezondheidszorg; in de  
ouderenzorg, maar ook bij  
andere sectoren zoals in het  
ziekenhuis, de ggz en de jeugd-
zorg. 

Het leukst vindt Inge de afwisse-
ling in haar werk en het werken 
met fijne collega’s. Ze ziet dat ze 
duidelijk kan bijdragen aan de 
verdere ontwikkelingen van de 
organisatie. Ook leert ze elke 
dag weer bij. Voor Inge zijn dit 
belangrijke ingrediënten voor 
werkplezier. 

 

In 2018 heeft Zorgcentra Meerlanden zich ingezet om goede en  
warme zorg aan haar cliënten te waarborgen en verder uit te breiden.  
Dit heeft zich vertaald in een kwaliteitsslag. In het kader van deze 
kwaliteitsslag investeert Zorgcentra Meerlanden in het opleiden en 
werven van medewerkers; de basis voor goede zorg voor cliënten.  

In dit interview vertellen Inge Bootsma, adviseur HRM en Organisatie, 
en Carola Hartstra, opleidingsfunctionaris, hier meer over. 
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welk niveau iemand  aankan en hoe 

gemotiveerd hij of zij is.  

Er wordt gesproken over een  
kwaliteitsslag. Wat betekent dit?  

Inge: ‘Wij zien dat er bij onze locaties 

op de zorgafdeling een breed scala 

aan expertise door medewerkers 

wordt getoond. Breder dan bijvoor-

beeld bij een ziekenhuis. Daar zijn de 

werkzaamheden gericht op een veel  

kleiner onderdeel van het vakgebied. 

 

Door het toenemen van de complexi-

teit van de zorg heeft de medewerker 

meer tijd nodig per cliënt. Ook zijn er 

meer medewerkers op een hoger 

kwalificatieniveau nodig. Daarom 

wordt er gewerkt aan een kwaliteits-

slag door het aannemen van meer 

mensen, onder andere op niveau 4. 

Ook hebben we het ziekteverzuim 

kunnen terugdringen. Vergeleken met 

andere zorgorganisaties ligt ons  

gemiddeld ziekteverzuim van 4,8 % 

ruim onder het landelijk gemiddelde 

van 7,1 %. 

Ook het levensfasenbeleid is onder de 

loep genomen. Er is gewerkt aan het 

op tijd signaleren van beperkingen in 

de inzetbaarheid van de collega en 

daar, in samenspraak, gepaste actie 

op ondernemen.’ 

Is het werven en opleiden in 2018  
gegaan zoals gehoopt?  

Inge: ‘Veel is gegaan zoals gehoopt. 

Het is helaas niet gelukt alle open-

staande vacatures te vervullen, maar 

we zijn wel op de goede weg.’  

 

Carola: ‘Het is op dit moment niet 

makkelijk om nieuwe medewerkers  

te vinden. Heel Nederland worstelt 

immers met de tekorten in de zorg.’ 

Toch is ook Carola trots op de  

resultaten die in 2018 zijn geboekt: 

‘Vooral de leerlingroute heeft  

bijgedragen aan nieuwe medewer-

kers. Er wordt meer dan ooit opgeleid. 

Inmiddels zitten we op 78 leerlingen 

per jaar!’ 

Hebben de in 2018 genomen stappen  
de gewenste invloed gehad op de 
kwaliteitsslag?  

Inge: ‘Zoals altijd wil je zoveel meer 

bereiken. In 2018 hebben we vanuit 

HRM de aandacht gericht op het  

creëren van een goede basis voor een 

goede en veilige werkomgeving:  

communicatie, elkaar vinden en  

samenwerken.’  

Hoe zetten HRM en Opleidingen de 
kwaliteitsslag in 2019 voort?  

Inge: ‘Om gerichter te werken en de 

krachten te bundelen, hebben we aan 

het begin van 2019 een actiegroep 

‘Samen werven’ opgericht. Hier  

komen nieuwe acties uit voort, vooral 

gericht op het vervullen van de  

vacatures bij locatie De Meerwende. 

Op deze locatie is de vraag het 

grootst.  

 

Carola werkt sinds september 
2012 bij Zorgcentra Meerlanden 
als opleidingsfunctionaris.  
Daarvoor was ze docent Zorg en 
Welzijn & Omgangskunde. Ze is 
een bevoegd praktijkopleider met 
een zorgachtergrond. 

Net als Inge vindt Carola de  
variatie in haar werk het leukst. 
Geen dag is hetzelfde. Of om het 
werven van nieuwe mensen gaat 
of lesgeven op een ROC, juist die 
afwisseling vindt ze een fijne  
uitdaging. Ze noemt zichzelf een 
nieuwsgierig mens met een  
passie voor het coachen van  
collega’s. 

‘Ondanks dat er landelijk een groot  
personeelstekort is, hebben wij in 2018 toch een  

positieve ontwikkeling gezien in het vervullen  
van onze zorgvacatures.’ 

Leonie van Duijn, voorzitter van de OR 



 

 

 

Er worden nieuwe wervingskanalen aangeboord, zoals  

bijvoorbeeld de inzet van bioscoopreclame. De social media-

kanalen worden uiteraard ook ingezet voor het werven. Daar-

naast komt extra aandacht voor de inzet van medewerkers als 

ambassadeur. Er wordt van alles ondernomen om zoveel  

mogelijk nieuwe medewerkers aan te trekken.’ 

Carola wil de ingezette richting voortzetten: ‘De toestroom van 

leerlingen stemmen we af het natuurlijk verloop, uitval van ziekte, 

enzovoort. Hier blijven we actief op anticiperen. 

In 2019 komen er nog meer mensen bij ons in opleiding: reguliere 

scholieren, zij-instromers met verkorte trajecten en eigen  

medewerkers die willen en kunnen doorgroeien. Mede dankzij 

het team van praktijkopleiders kunnen we ze allemaal opleiden. 

Daarnaast is er een grote groep van werkbegeleiders die op de 

werkvloer hun expertise overdragen. Zij beoordelen de vaardig-

heden van de leerlingen en geven feedback om hen te helpen 

met hun ontwikkeling. 

Het werken aan kwaliteit blijft prioriteit. De introductie van een 

Leer Management Systeem (LMS ) in 2019 zal helpen dat te  

bereiken.’ 

Tot slot 
Carola: ‘Het blijft belangrijk ons te onderscheiden ten opzichte 

van andere zorgorganisaties. Voor ons is het duidelijk dat de  

warme zorg, collegialiteit en kleinschaligheid het werken bij  

Zorgcentra Meerlanden aantrekkelijk maakt. Het is onze taak  

om anderen buiten de organisatie dit te laten weten en vooral 

 te laten voelen.’ 

 

Over het werven van medewerkers zegt Carola: 

‘Mond tot mondreclame en  
tevreden medewerkers zijn de  

grootste support bij het werven’ 
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DE MEERWENDE 
Hoogtepunten in beeld 

‘2018 was een jaar vol beweging voor De Meerwende.  

Met de (ver-)bouw van nieuwe huiskamers en uitbreiding 

van de dienstverlening, zoals revalidatie, hebben we onze 

ondernemende kant laten zien. Zo zijn we toegerust op  

het verlenen van goede zorg aan de cliënten van  

nu en van de toekomst. 

We zien dat onze cliënten zich welkom voelen en genieten 

van de goede sfeer en vele activiteiten. Dat is met name 

dankzij onze medewerkers.  

Daar ben ik trots op!’ 

Sipke Golstein 
Manager Zorg & Welzijn  
van De Meerwende 
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DE MEERSTEDE 
Hoogtepunten in beeld 

‘In 2018 zag ik door heel De Meerstede  

fantastische medewerkers en bevlogen  

vrijwilligers zich op professionele en gastvrije  

wijze inzetten. Zij hebben onze cliënten en gasten 

in de Brasserie, dagbesteding en op onze gezellige 

afdelingen voorzien van hetgeen zij wensen.  

 

Ook in 2019, heten wij u van harte welkom! 

Kom langs bij WijkOntmoetingsCentrum ONS of 

drink een kopje koffie of thee in onze Brasserie.’ 

Erna Venema 
Manager Zorg & Welzijn van De Meerstede 
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‘t KLOOSTERHOF 
Hoogtepunten in beeld 

‘In 2018 heeft ’t Kloosterhof zich vooral gericht op de wijk. Ik denk hierbij aan de start met  

dagbesteding en de uitbreiding van het wijkontmoetingscentrum en de wijkzorg. 

 

’t Kloosterhof heeft een goede plek in Aalsmeer. Het staat bekend als een warm huis met 

betrokken en professionele medewerkers. En dat is iets om trots op te zijn!’ 

Sipke Golstein 
Manager Zorg & Welzijn van ‘t Kloosterhof 



 

 

DE MEERWENDE 

Groei & ICT 
ICT-ontwikkelingen in 2018 en 2019 

Infrastructuur 

We zijn begonnen met de bestaande technische infrastructuur in 

kaart te brengen. Hiermee weten we wat er goed geregeld is en 

wat nog aangepakt moeten worden. Inmiddels is 90% van de infra-

structuur in kaart gebracht en vastgelegd bij SIS automatisering. 

Individuele accounts 

Begin 2018 hebben alle medewerkers een persoonlijk  

account en e-mailadres gekregen. Later in het jaar is er ook  

gewerkt aan het beleid voor e-mailadressen voor vrijwilligers en 

uitzendkrachten. 

ICT mutatieformulieren 

Leidinggevenden kunnen rechten die gekoppeld zijn aan de  

individuele accounts eenvoudig digitaal aanpassen. Er is een  

formulier ontwikkeld waarbij mutaties van rechten van medewer-

kers op het netwerk en applicaties makkelijk kunnen worden  

doorgegeven. 

Zorgmail 

Zorgmail is een beveiligde omgeving waarmee  privacygevoelige 

informatie verstuurd kan worden. In 2018 zijn alle  

e-mailadressen van Zorgcentra Meerlanden in Zorgmail  

opgenomen. 

Wijkzorg app 
Voor de wijkzorg is een app ontwikkeld voor onder meer de  

planning en agenda. Door deze app hoeven geen urenbriefjes 

meer ingevuld en overgenomen te worden. Dit geeft veel  

tijdwinst.  

Zorgmonitor  

Om snel managementinformatie te kunnen opzoeken, is de zorg-

monitor een goede toevoeging op ICT-gebied. Deze monitor is  

begin 2018 gerealiseerd. 

Mutatieformulier zorg 

De mutaties rondom cliënten, zoals in zorgname en ziekenhuis 

bezoek, kunnen sinds 2018 digitaal doorgegeven worden. Hiervoor 

is een formulier ontwikkeld binnen het Elektronisch Cliënten  

Dossier (ECD). Deze mutatie wordt vervolgens automatisch naar 

betrokkenen gemaild. 

AVG / Datalek 

Er zijn bewerkersovereenkomsten met derden gemaakt. We  

hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld en de 

In 2018 hebben we, net als het jaar 
ervoor, veel ingezet op ICT.  
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DE MEERWENDE 

richtlijnen, beleid en instructie zijn  

gecommuniceerd naar medewerkers  

en cliënten. 

Service Level Agreement 

In het kader van kwaliteit en continuïteit is er met  

SIS automatisering een Service Level Agreement (SLA)  

vastgesteld. 

En voor 2019 

Voor 2019 staat er ook weer een en ander op stapel. 

In 2018 is er gestart met het vernieuwen van de telefonie 

en domotica bij De Meerwende. In de loop van 2019 

wordt dit verder uitgerold op de andere locaties. 

Begin 2019 is het cliëntportaal bij Zorgcentra Meerlanden 

geïntroduceerd. Hiermee hebben de cliënten inzage in de 

eigen gegevens. Er is gestart met een pilot bij  

‘t Kloosterhof. Hierna wordt deze gratis service  

aangeboden aan de cliënten van de andere locaties. 

Om de kwaliteit van zorg en snelheid van handelen te 

kunnen waarborgen, is er begin 2019 een koppeling  

gelegd tussen het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), 

Zorgmail en Ysis. Dit betekent dat er een veilige  

uitwisseling van rapportages kan plaatsvinden tussen  

externe behandelaren, (huis-)artsen en ons ECD. 

De kwaliteit van zorg wordt verder geborgd door de 

komst van een Leer Management Systeem (LMS). Dit  

opleidingsportaal helpt alle leeractiviteiten en trainingen 

te beheren. Het is zo ingericht dat wij beter grip krijgen  

op de leerprocessen binnen de organisatie. 

Ten behoeve van verschillende administratieve  

handelingen rondom het verlenen en organiseren van 

zorg, wordt gewerkt aan verdere digitalisering. Denk hier-

bij, bijvoorbeeld, aan het digitaal ondertekenen van de 

zorgverleningsovereenkomst.  

Uiteraard wordt er ook in 2019 continu gewerkt aan  

veiligheid met betrekking tot de online werkzaamheden.  

Over de app voor de wijkzorg zegt Petra Colijn,  
wijkverpleegkundige ‘t Kloosterhof; 

‘Met de wijkapp kan er fijner, sneller en efficiënter 
gewerkt worden. Hiermee worden de zorguren 

eenvoudiger bijgehouden en cliëntgegevens  
makkelijker opgezocht.’ 



 

 

Groei & organisatie 
Aandacht voor leiderschap in 2018 en 2019 

Waarom vind jij het belangrijk om aandacht te  
besteden aan ‘leiderschap’? 

‘Ik vind het belangrijk dat we een cultuur hebben waarbij 

leren en verbeteren voorop staan. Dat medewerkers  

de ruimte krijgen om eigen verantwoordelijkheid te  

nemen en hun professie zelfstandig en ‘samen’ uit te  

oefenen. Dit kan alleen als de leidinggevenden deze  

ruimte geven.’ 

Welke signalen maakten duidelijk dat er qua leiderschap 
wat verbeterd kan worden? 
‘Uit de medewerker monitor (medewerkers-

tevredenheidsonderzoek) van eind 2017 bleek dat er  

ruimte voor verbetering is op het gebied van:  

 communicatie; feedback geven en ontvangen, leren en 

verbeteren en samenwerking, 

 zelfstandigheid in het uitvoeren van de werkzaam-

heden en ruimte om zelfstandig beslissingen te kunnen 

nemen en  

 inspirerend leiderschap waarbij de leidinggevende    

vernieuwing en verandering mogelijk maakt.  

We scoorden overigens gemiddeld een ruime voldoende 

op deze onderwerpen.’  

Waarom zouden we dit nog verder verbeteren? 

‘Als we willen dat medewerkers persoonlijk leiderschap 

tonen en eigen verantwoordelijkheid nemen, is een rand-

voorwaarde dat de leidinggevenden dit faciliteren.’  

 

 

Is ‘leiderschap’ alleen voor personen in functies als de 
hoofden en managers? 

‘Naast leiderschap van leidinggevenden heb je ook zoiets 

als persoonlijk leiderschap. Dat geldt voor alle medewer-

kers. Of je nu in de zorg, in de schoonmaak of bij welzijn 

werkt. Dit betekent dat je leiding en verantwoordelijkheid 

neemt over je eigen werk. Je geeft als het ware leiding aan 

jezelf. Het zorgt ervoor dat je jouw doelen kan realiseren 

door optimaal gebruik te maken van je kwaliteiten en  

talenten. 

Overigens vind ik dat de meeste medewerkers zeer zelf-

standig zijn. Daarnaast is de betrokkenheid bij onze  

cliënten hoog. Ik ben daar zeer trots op. Het gaat dus echt 

om de puntjes op de ‘i’.’ 

Welke stappen worden gezet? 

‘We hebben eerst met het management team (MT) en het 

middenkader onderzocht wat we onder leiderschap  

verstaan. Aan de hand hiervan hebben we een visie op 

leiderschap opgesteld. Vervolgens zijn we hier op locatie-

niveau mee aan de slag gegaan.  

Daarnaast hebben een sessie gehad met het MT waarbij 

we, onder andere, elkaar feedback hebben gegeven.  

Tijdens deze sessies onderzoeken we ook hoe we ons MT 

(nog) efficiënter kunnen laten zijn. 

Op de locaties vindt een traject plaats met alle hoofden, 

coördinatoren en manager. Ook hier staat het ‘ruimte  

geven aan medewerkers’ en ‘feedback geven en  

ontvangen’ centraal. Ook wordt aandacht besteed aan 

mogelijke ‘blinde vlekken’.’ 

Leiderschap, en vooral persoonlijk leiderschap, gaat iedereen in de 
organisatie aan. Je hoeft geen ‘leider’ te zijn om te leren  
omgaan met feedback en zelf verantwoordelijkheid te nemen over 
je eigen werk.  

Zoals Irma van Weert het verwoordt in dit interview: ‘bij persoonlijk 
leiderschap geef je als het ware leiding aan jezelf.’ 



 

Jaarverslag 2018 Zorgcentra Meerlanden                13 

Wat betekent dit voor de medewerkers? 

‘Hopelijk merken de medewerkers dat ze steeds meer 

ruimte krijgen om de eigen verantwoordelijkheid te  

nemen en daarbij zelfstandig besluiten te nemen. Als het 

goed is, zien ze tevens dat er een cultuur ontstaat waarbij 

‘leren en verbeteren’ en ‘feedback geven en  

ontvangen’ een normaal onderdeel van het werk is.  

Uiteindelijk verwacht ik dat medewerkers hierdoor meer 

plezier in hun werk hebben en de zorg nog beter wordt. 

Ook hoop ik dat de onderlinge samenwerking en  

communicatie verder verbetert.’ 

 

Wat merken de cliënten hiervan? 

‘Als medewerkers (nog) meer plezier in hun werk hebben, 

zelfstandiger kunnen werken en doen wat goed is voor de 

cliënt, zal de cliënt hier de vruchten van plukken.’ 

Waar werken we met dit traject naar toe?  

‘Alles wat we doen heeft als doel de zorg voor de cliënt 

verder te optimaliseren. Ik hoop dat hiermee iedereen 

elke dag onderzoekt wat hij/zij nog meer voor de cliënt 

kan doen om het verblijf voor deze cliënt verder te  

veraangenamen.‘ 

 

Visie van Zorgcentra Meerlanden op leiderschap: 

‘We faciliteren dat medewerkers hun eigen  
verantwoordelijkheid nemen, waardoor zij vanuit kennis en 

kunde zelfstandig hun professie uit kunnen oefenen,  
uitgaande van de wensen van de cliënt.’  



 

 

Groei in 2018 
Interviews over verschillende ontwikkelingen in 2018  

Leonie zag een flyer hangen waarop stond dat er mensen 

werden gezocht voor de OR. Dat trok haar aandacht. Toen 

een collega vervolgens vond dat het echt iets voor haar 

was, besloot ze zich aan te melden. Ze is leergierig en  

geïnteresseerd in veel zaken die de organisatie aangaan. 

Het OR-lidmaatschap past echt bij haar. 

Wel heeft ze wel het gevoel “in het diepe te zijn  

gesprongen”. Ze heeft geen ervaring met OR-

werkzaamheden en is meteen voorzitter geworden. Ze  

ziet er een uitdaging in. 

Wat is volgens jou de rol van de OR?  

Leonie ziet de OR als “de stem” van het personeel: ‘Als  

OR kun je er zijn voor je collega’s en hun belangen  

behartigen. De aandachtspunten die je in het werkveld 

hoort, kunnen vanuit de OR opgepakt worden. Je komt als 

OR-lid ook veel te weten over de organisatie.’ 

Hoe vervult de OR deze rol?  

Leonie: ‘De OR vervult zijn functie goed. Dit kan ook,  

omdat er geen “heftige” issues spelen. Het voordeel hier-

van is dat de OR, die voor een groot deel uit nieuwe leden 

bestaat, kan wennen aan het “OR-zijn” en elkaar goed kan 

leren kennen. Bij eventuele vragen kan de OR bij de voor-

malige voorzitter terecht en de oud-leden, die nog in de 

OR zitting hebben.’ 

Wat heeft de OR in 2018 allemaal gedaan?  

‘Op dit moment houdt de OR zich vooral bezig met het 

personeelstekort in De Meerwende, functiebeschrijvingen,  

domotica/telefonie en cliëntportaal.’ 

Waar is de OR trots op? 

‘Ik ben er trots op dat de OR met elkaar vanuit diverse 

achtergronden (zorg, facilitair, etc.) de  

belangen van de medewerkers behartigt .’ 

Terugkijkend benoemt Maartje van de Graaf dat de  

verkiezing van nieuwe leden in 2018 heel goed ging:  

‘Hier had de OR veel voor gelobbyd. Ook de samenwerking 

met de bestuurder verliep erg goed; daardoor is er veel  

duidelijkheid.’ 

Wat kon beter?  

Maartje: ‘De snelheid had beter gekund. Sommige  

stukken, zoals het ouderenbeleid van het personeel en 

kanteling werktijden zijn lang in behandeling geweest.’ 

Hoe verloopt de samenwerking met anderen ? 

Leonie: ‘De samenwerking met de bestuurder verloopt 

goed. Wij hebben het gevoel dat de bestuurder echt naar 

de OR luistert, veel informatie geeft en “dichtbij” staat. 

Ook reageert de bestuurder snel op onze vragen.’ 

Waar richt de OR zich op in 2019?  

Leonie: ‘In 2019 

gaan we meer  

aandacht besteden 

aan het inzichtelijk 

krijgen wat de OR 

doet. Hierbij  

hanteren wij de  

slogan: 

 

‘Durf te dromen;  
word lid van het  
dreamteam van 
Zorgcentra 
Meerlanden’ 

Een nieuwe Ondernemingsraad (OR) in 2018 

 
Leonie van Duijn, huidige voor-
zitter van de Ondernemingsraad 
(OR), werkt sinds 2,5 jaar in de 
wijkzorg van De Meerstede als 
IG-er. 

In november heeft Leonie van Duijn het voorzitterschap van de  
Ondernemingsraad van Maartje van de Graaf overgenomen.  In  
dit interview kijken beiden terug op 2018 en de rol van de OR. 
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Een nieuw lid bij de Raad van Toezicht (RvT) 

Het leek Paulien van Hessen ook een 

interessante branche. De verpleeg-, 

verzorgingshuizen en thuiszorgorgani-

saties (VVT) schuurt aan tegen haar 

eigen branche, de huisartsenzorg.  

Mede omdat er veel contact is met de 

wijkzorg, maar het tegelijkertijd ook 

heel anders is. Wat zij ook fijn vond, 

was dat Zorgcentra Meerlanden bij 

haar in de buurt is, maar toch  

buiten het eigen werkgebied. Ook is 

Paulien lid geworden omdat zij zelf 

iets te bieden heeft, zoals ervaring in 

toezichthouden en kennis van het  

gezondheidsstelsel. 

Tot slot sprak haar de combinatie met 

het lidmaatschap van de commissie 

Kwaliteit, Personeel en Organisatie 

(KPO) aan’: ‘Kwaliteit is altijd belang-

rijk en het is de uitdaging van de  

toekomst om personeel en organisatie 

aan elkaar te verbinden.’  

Paulien: ‘Door toezichthouder te zijn, 

is mijn blik op de zorg als geheel  

verbreed. Ik heb meer grip op en  

inzicht gekregen in hoe de sector in 

zijn geheel werkt. Dit werkt verhelde-

rend en houdt mij scherp en alert.’   

Wat is volgens jou de rol van de RvT?  

‘Ik onderscheid meerdere rollen. Een 

belangrijke rol is het werkgeverschap 

van de bestuurder. De bestuurder 

moet aan een kritische raad verant-

woording afleggen over gemaakte 

keuzes. 

De RvT houdt ook goed zicht op de 

continuïteit, financiën en het  

personeelsbeleid: zijn wij gezond, 

werken we efficiënt en kunnen wij  

in de toekomst blijven bestaan  

gezien alle maatschappelijke ont-

wikkelingen? En wat betekenen deze 

maatschappelijke ontwikkelingen 

voor onze organisatie? De bestuur-

der buigt zich over deze vragen, 

maar het kan helpen als ook mensen 

van buiten de organisatie hiernaar 

kijken. De RvT fungeert dan als klank-

bord, biedt een onafhankelijk en  

luisterend oor en denkt kritisch mee. 

Belangrijk is ook de netwerkfunctie; 

de leden van de RvT hebben ieder  

een eigen expertise en kunnen voor 

bepaalde vragen in hun eigen  

netwerk terecht.’ 

Hoewel Paulien nog niet zo heel lang 

zitting heeft in de Raad van Toezicht 

van Zorgcentra Meerlanden, vindt zij 

wel dat onze Raad professioneel is:   

‘De leden hebben diverse achtergron-

den en benaderingen. De RvT neemt 

zijn rol zeer serieus en pakt zaken  

adequaat op zonder op de stoel te 

gaan zitten van de bestuurder.’ 

 

‘De commissie Kwaliteit, Personeel en 

Organisatie constateerde vorig jaar 

dat er veel documenten besproken 

werden en minder werd gekeken naar 

de praktijk. Daarom legt de commissie 

sinds kort ook werkbezoeken af. Zo 

kan de RvT zien hoe de kwaliteit in de 

praktijk geborgd is. Ik vindt dit een 

goede ontwikkeling.’ 

Paulien van Hessen is sinds  
december 2018 lid van de Raad 
van Toezicht en van de commissie 
Kwaliteit, Personeel en Organisatie 
(KPO). Zij is bestuurder van de 
Stichting Amsterdamse Gezond-
heidscentra en arts.  

Paulien van Hessen had al drie toezichthoudende functies, waarvan 
er één eindigde. Toen zij benaderd werd voor de rol van toezicht-
houder van Zorgcentra Meerlanden had zij hiervoor ruimte.  



 

 

Wijkzorg groeit in 2018 

Hoe verloopt de samenwerking met anderen? 

‘Er is een goede samenwerking tussen de leden van de 

RvT en ook tussen de bestuurder en de RvT. Er is hierbij 

sprake van “het van beide kanten kritisch volgen vanuit 

een positieve inslag”.’ 

Waarom zou iemand lid moeten worden van de RvT van 
Zorgcentra Meerlanden?  

‘Via een toezichtfunctie blijf je scherp en kun je je 

“toezichtkwaliteiten” verder ontwikkelen. Je kunt hier 

rijker en wijzer van worden en jezelf persoonlijk ontwik-

kelen. De VVT is een spannende branche waar veel in  

ontwikkeling is.  

Het is mooi om als RvT mee te denken over de toekomst; 

hoe gaan we als organisatie om met de aankomende 

toename van ouderen (babyboom), zeker gezien de  

krappe arbeidsmarkt? De huidige concepten zullen niet 

voldoende zijn om deze toename op te vangen. We zullen 

alternatieven moeten zoeken. Het is daarom interessant 

voor Zorgcentra Meerlanden hoe we dit gaan aanvliegen. 

Over het algemeen hebben we nu nog voldoende  

medewerkers, maar hoe zal dit in de toekomst gaan?  

Wat kunnen we zelf initiëren en waarbij kunnen we  

samenwerken met andere organisaties? Een recent door 

de minister genoemd voorbeeld is dat er soms in een flat 

vijf verschillende thuiszorgorganisaties actief zijn, terwijl 

het veel efficiënter kan door samen te werken.  

Belangrijk is de maatschappelijke vraagstukken te beant-

woorden; niet (alleen) voor ons zelf als organisatie maar 

voor de (toekomstige) ouderen: wat betekent dat voor 

ons en hoe gaan we hierin mee?’ 

Tot slot 

Paulien: ‘Tot slot wil ik aan alle medewerkers meegeven 

dat Zorgcentra Meerlanden een mooie organisatie is. Het 

is een genoegen om te zien met hoeveel passie, plezier en 

betrokkenheid medewerkers bezig zijn. Het is knap  

hoeveel zij betekenen voor mensen in hun laatste  

levensfase, terwijl dat geen gemakkelijke opgave is.  

Medewerkers stralen uit dit belangrijk te vinden en dat  

ze hier trots op zijn. Terecht!’ 

Wat vind je leuk aan je werk als wijk-
verpleegkundige? 

Petra: ’Ik vind de diversiteit het leukst; 

de combinatie tussen het verlenen 

van zorg en indiceren, coördinerende 

en beleidsmatige taken en sturing  

geven en coachen. Dit maakt mijn 

werk zeer afwisselend.  

Omdat Zorgcentra Meerlanden zo’n 

kleine organisatie is, worden de wijk-

verpleegkundigen ook goed betrokken 

bij het ontwikkelen van beleid. Dit 

spreekt mij aan.’ 

 

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
in 2018 in de wijk geweest?  

‘De belangrijkste ontwikkeling vind ik 

het Elektronisch Cliënten Dossier 

(ECD). Dit was al in 2017 ingevoerd, 

maar is in 2018 verbeterd. Er is veel 

gedigitaliseerd. Dit maakt de admini-

stratieve handelingen makkelijker. 

Met de wijkapp kan er fijner, sneller 

en efficiënter worden gewerkt. Hier-

mee worden de zorguren eenvoudiger 

bijgehouden en cliëntgegevens  

makkelijker opgezocht.’ 

 

Wat ging goed en waar is de  
wijkzorg trots op? 

‘De betrokkenheid van de wijkzorg is 

groot. Er is sprake van een goede, 

warme en gemoedelijke sfeer tussen 

medewerkers onderling en ook naar 

de cliënten toe: “ons kent ons”. Dit 

blijkt ook uit het gegeven dat wijk- en 

aanleunbewoners makkelijk  

’t Kloosterhof binnenlopen. Dit geeft 

hen een veilig gevoel.’ 

Ook de korte lijnen vindt Petra  

plezierig. 

In tegenstelling tot andere organisa-

ties heeft ’t Kloosterhof geen tekort 

aan wijkmedewerkers. Dit komt ook 

omdat intramurale medewerkers  

bijspringen in de wijk.  

 

Petra Colijn is wijkverpleegkundige bij wijkteam ‘t Kloosterhof. 
Zij werkt daar twee jaar. Het voelt veel langer, omdat in die twee 
jaar veel is gebeurd. Zij heeft het erg naar haar zin en zit daar op 
haar plek.  
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Wat kon beter?  

‘Ondanks dat er al veel gebeurd is op 

dit gebied, zou de ICT nog beter  

kunnen.’ 

De wijkzorg is in 2018 erg gegroeid. 
Kun je hier iets over vertellen?  

‘Een belangrijke ontwikkeling in 2018  

is de groei van het casemanagement 

voor kwetsbare ouderen. Dit heeft een 

vlucht genomen. Met name ook  

omdat de huisartsen de wijkzorg van  

’t Kloosterhof beter weten te vinden.  

’t Kloosterhof verleent tegenwoordig 

ook meer palliatieve zorg, in samen-

werking met een andere zorgorganisa-

tie voor de nachtzorg. Er wordt sowie-

so meer samengewerkt. Het voordeel 

hiervan is dat we onze cliënten een 

breder aanbod kunnen bieden.’ 

Ook is veel aandacht besteed aan  

dagbesteding, waarbij Petra een  

coördinerende rol heeft.  

Zij is indicatiehouder naar cliënten in 

de wijk en kan indien nodig, snel zorg 

inzetten. Petra evalueert regelmatig 

met de activiteitenbegeleiders over 

hoe het met deze cliënten gaat. De 

dagbesteding wordt 2,5 dag per week 

aangeboden en het is de bedoeling  

te groeien naar 4 dagen per week.  

Tot slot 

‘Met de wijkzorg van de andere  

locaties veel aandacht besteed aan 

het implementeren van het Kwaliteits-

kader wijkverpleging. Hiermee kan 

gewerkt worden aan een nog betere 

kwaliteit van zorg. 

Vanuit het wijkoverleg en het  

Kwaliteitskader is het idee ontstaan 

om een wijkscan uit te voeren. Hier-

mee is per locatie in kaart gebracht 

welke ziektebeelden er veel voor-

komen bij cliënten in de wijk. Daarna 

kan, in samenwerking met artsen,  

gespecialiseerde zorg opgezet  

worden. Zo kan de zorg nog meer  

cliëntgericht worden aangeboden.’ 

 

Over haar werk bij de wijkzorg zegt Petra; 

‘Geen dag in de wijkzorg is hetzelfde en dat maakt 
het zo afwisselend en uitdagend’ 

Dagbesteding wordt in 2018 verder uitgebreid  

Wat vind je leuk aan je werk? 

Als coördinator dagbesteding en ontmoeting zijn de werk-

zaamheden van Saskia heel divers. Geen dag is hetzelfde 

en dat spreekt haar aan.  

Saskia: ‘Het opzetten van de dagbesteding is een veelom-

vattende klus geweest. Het was een zoektocht langs  

andere organisaties, veel gesprekken, collegiaal overleg, 

wetenschappelijke artikelen lezen, een nieuwe collega  

erbij, nieuwe vrijwilligers aannemen, administratie en  

inrichten van een ruimte. Kortom, ik heb op allerlei  

vlakken veel geleerd.’ 

Besteedt de organisatie, in jouw opinie, veel aandacht 
aan welzijn van cliënten?  

‘Dat vind ik zeker. Het sociaal domein is een belangrijk  

onderdeel bij ouderen. Daarin biedt het wijkontmoetings-

centrum uitkomst voor het welzijn van de cliënt. Binnen 

dat kader wordt een rijke variatie aan activiteiten  

georganiseerd zoals themadiners, ontmoetingsgroepen, 

dagbesteding, wandelgroepen en sportactiviteiten. Bij al 

deze activiteiten staan verbinding en ontmoeting  

centraal.’ 

Wat is er in 2018 gebeurd op het gebied van  
dagbesteding?  

Vanaf juli 2018 zijn De Meerwende en De Meerstede  

gestart met ontwikkelen van dagbesteding voor cliënten. 

Saskia: ‘Sinds de start met dagbesteding bij De Meerstede 

werk ik continu aan de verdere uitbreiding van activiteiten 

en kwaliteit van zorg die hierbij wordt geboden.’  

Saskia Jansen werkt nu acht jaar bij De Meerstede. Momenteel is 
ze coördinator dagbesteding en ontmoeting. Hiernaast verricht ze 
ook taken voor het wijkontmoetingscentrum ONS en heeft ze  
casemanagement dementie onder haar hoede.  



 

 

Wat vond jij het meest bijzonder in 2018?  

Saskia: ’De samenwerking bij De Meerstede,  

specifiek met de collega’s en manager Zorg &  

Welzijn, Erna Venema, was heel fijn. Ook waar-

deer ik de samenwerking met de verschillende 

netwerkpartners in de wijk, gemeente, Meerwaar-

de, enzovoort.’ 

Wat mag van jou beter?  

‘Er is veel gebruik gemaakt van flyers en social media om 

aandacht te vragen voor de dagbesteding. Ik vind het  

echter lastig om dit te combineren met de taken op de 

werkvloer. Het kost immers veel tijd om PR mooi en goed 

te verrichten. Mijn aandacht gaat voornamelijk naar de 

zorg en welzijn van de cliënt en daar wil ik mij op kunnen 

blijven richten.’ 

Wat zijn de plannen voor 2019? 

Saskia’: ‘De Meerstede streeft ernaar om het aantal dagen 

dagbesteding in 2019 uit te breiden. In de verdere  

toekomst lijkt het mij leuk om dit ook aan te kunnen  

bieden aan andere doelgroepen.’ 

 
Over de start met dagbesteding zegt Saskia: 

‘Het opzetten van de dagbesteding is een  
enorme taak geweest…  

Op allerlei vlakken heb ik veel geleerd.’ 

Een nieuwe huisstijl en website in 2018 

Wat vind je leuk aan je werk? 

Karen: ‘Ik vind vooral de diversiteit 

leuk; van voorbereiden en notuleren 

van vergaderingen tot en met de  

administratie rondom het WijkOnt-

moetingsCentrum (WOC).  

Ik ben betrokken bij veel verschillende 

zaken en hoor en zie veel. Daardoor 

ben ik ook vaak vraagbaak.’ 

Er is in 2018 veel aandacht besteed 
aan de komst van een nieuwe huis-
stijl. Wat vind je daarvan?  

Karen : ‘Het is goed dat er in 2018 

aandacht is besteed aan de huisstijl. 

Het nieuwe logo is frisser en  

moderner dan het oude logo. Ik ben 

blij dat het logo herkenbaar is  

gebleven; “een oud logo in een nieuw 

jasje”. Een heel nieuw logo had mij 

minder aangesproken.’ 

 

 

Het nieuwe drukwerk vindt ze mooi. 

Het was wel even wennen dat het 

adres nu aan de andere kant staat.  

Karen vindt dat de gele boog onderop 

de enveloppen het helemaal af  

maakt.  

Wat vind je van de nieuwe website 
die is gelanceerd? 

‘Ook de website ziet er goed uit. Bij  

de lancering deed nog niet alles het, 

maar dit is inmiddels verholpen. De 

oude website vond ik ook prima. Al 

zijn de foto’s van personen op de 

nieuwe website mooier dan de foto’s 

van de gebouwen die er voorheen op 

stonden.’ 

Wat is de meerwaarde van de  
nieuwe huisstijl?  

‘De meerwaarde van de nieuwe  

huisstijl dat deze modern is, maar toch 

herkenbaar. 

 

Ik zie dat het oude logo op steeds 

meer plaatsen is vervangen door het 

nieuwe logo; van de notulen van de 

Cliënten- en Familieraad tot en met 

nieuwsbrieven van het  

WijkOntmoetingsCentrum.’  

Hoor je wel eens van anderen over 
de nieuwe huisstijl?  

Karen: ‘De nieuwe huisstijl wordt niet 

veel besproken door cliënten of  

familie. Ik krijg er in ieder geval geen  

respons over. 

Maar onder de medewerkers ligt dat 

iets anders. Zo merkten de wijkzorg-

medewerkers op dat het oude logo 

nog op de auto en bus staat. Zij zijn 

duidelijk bewust van de nieuwe huis-

stijl.’ 

Karen Possel is bijna twintig jaar werkzaam in De Meerwende als 
medewerker locatiesecretariaat. Aan haar de vraag wat zij vindt 
van de nieuwe huisstijl die is geïntroduceerd. 



 

Jaarverslag 2018 Zorgcentra Meerlanden                19 

Duurzaamheid in 2018 

Wat vind je leuk aan je werk? 

Bas: ‘Vooral de diversiteit in mijn functie is leuk. Aan de 

ene kant ben ik operationeel bezig met het helpen van 

bewoners. Aan de andere kant ben ik ook op tactisch  

niveau actief door (beleids-)onderwerpen voor de locatie 

en stichting op te pakken. Het is prettig dat ik niet de hele 

dag in mijn kantoor zit, maar ook de werkvloer op ga.’ 

Is er aandacht voor duurzaamheid? Zo ja, waar blijkt dit 
uit?  

‘De Meerstede doet redelijk veel aan duurzaamheid:  

 Onlangs zijn de lampen in de algemene ruimtes en 

badkamers van de cliënten vervangen door energie-

besparende ledlampen. In de woon/slaapkamers van 

de bewoners is dit niet gedaan omdat zij vaak een  

huiselijker sfeer willen hebben en dit is bij LED-

verlichting lastiger. 

 Voorkomen van voedselverspilling. Doordat De Meer-

stede werkt met een vaste kok weet hij ongeveer wat 

en hoeveel de cliënten eten. Omdat er zo veel mogelijk 

vers gekookt wordt, hoeven geen grote hoeveelheden 

tegelijk ingekocht te worden en is men niet gebonden 

aan vaste hoeveelheden. Ook worden bijvoorbeeld 

groenten die over zijn, verwerkt in de soep. 

 De stichting is in 2018 overgegaan op een andere  

energieleverancier die groene energie levert. 

 De (nieuwe) bulkprinters zijn standaard ingesteld op 

“dubbelzijdig” en “zwart wit”. 

 Er zijn nog wat kleine kantoorprintertjes, waarvoor 

gerecyclede cartridges gebruikt worden. 

 (Oude) kranen worden vervangen door waterbespa-

rende kranen. 

In het verleden is onderzoek gedaan naar het plaatsen van 

zonnepanelen. Vooralsnog is hier nog geen concrete actie 

op ondernomen.’   

Wat kan beter?  

Bas: ‘Afvalscheiding in De Meerstede zou nog beter  

kunnen. Er wordt wel papier, glas en plastic gescheiden 

ingezameld, maar de rest van het huisvuil wordt bij elkaar 

gedaan. 

Ook zou De Meerstede bijvoorbeeld karton kunnen  

verzamelen om deze te verkopen voor recycling.  

Tot slot zou de keuken nog meer seizoensgebonden  

producten kunnen inkopen.’ 

Leeft duurzaamheid onder collega’s en cliënten?  

Bas : ‘Ik denk dat duurzaamheid bij sommige medewer-

kers meer leeft dan bij anderen. Wel is er bij veel mede-

werkers aandacht voor bijvoorbeeld “het licht uitdoen”  

bij het verlaten van een ruimte. Met het plaatsen van  

bewegingssensoren zou dit in de toekomst niet eens meer 

nodig zijn.’  

Zijn er plannen voor duurzaamheid voor 2019? 

‘Op dit moment zijn er bij De Meerstede geen concrete 

plannen met betrekking tot duurzaamheid. De focus ligt 

op het implementeren van de LED-verlichting op de  

overige locaties.’ 

Wel wordt bij De Meerwende het dak van de kapel  

geïsoleerd. 

 

Bas: ‘Verder wordt er 

overwogen om in de 

toekomst een  

energiescan te laten 

uitvoeren om na te 

gaan of er nog meer 

bespaard kan  

worden.’   

Diverse facilitaire projecten in 2018 waren gericht op het verbeteren 
van de duurzaamheid. Bas Boerlijst vertelt in dit interview wat De 
Meerstede hieraan heeft gedaan. 

Bas Boerlijst werkt bijna 
twee jaar in De Meerstede in 
de functie coördinator  
facilitaire dienst.  
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Aan het woord 

Wat brengt de Centrale Cliënten– en Familieraad (CCFR) jou?  

Ik vind het zeer nuttig om te “beleven, kijken en leren” wat er achter de structuur van een zorgorganisatie 

zit: wat gebeurt er, wat gaat goed en wat kan beter? Het is fijn om mee te kunnen denken bij oplossingen.  

Waarom zou iemand lid moeten worden van de CCFR van Zorgcentra Meerlanden?  

Mensen zouden lid van de CFR of de CCFR moeten worden voor hun eigen ontwikkeling. Ondanks dat ik 

diverse (management-)functies heb bekleed, is het leerzaam. Het is goed om lid te worden en je zo in te 

kunnen zetten voor anderen. 

De belangrijkste taak van de CCFR vind ik de “meedenkfunctie” met het management. Situaties belichten 

vanuit de visie van de bewoners en hun familie. Verder houdt de CCFR de kwaliteit van zorg in de gaten. 

Wat is jou opgevallen aan de CCFR? 

De sfeer binnen de Cliëntenraden van Zorgcentra Meerlanden vind ik heel bijzonder. Degenen die zowel in 

’t Kloosterhof als op stichtingsniveau staan, zijn transparant en open naar de Cliëntenraad toe zijn.  

We worden serieus genomen.  

Peter van den Nouland - lid van de CCFR 

het lid van de CCFR 

Hoe is het vrijwilligerswerk bij jou begonnen? 

Mijn ouders zijn in 2009 in De Meerwende komen wonen. Mijn moeder 

woont er nog, maar mijn vader is helaas overleden. Ik wilde, naast mijn werk 

en de mantelzorg voor mijn ouders, graag mijn steentje bijdragen als  

vrijwilliger.  

Wat voor vrijwilligerswerk doe jij voor De Meerwende? 

Ik ben gestart met het helpen bij de kerst- en paasbrunch en de versiering 

voor verschillende feestdagen in de Binnentuin. Samen met een vriendin ver-

zorg ik het themahoekje bij de entree. Deze hebben wij inmiddels 87 keer een 

ander thema gegeven! Denk hierbij aan thema's als Kerstmis, Pasen, voorjaar, 

Tour de France, Sail, Sinterklaas en herfst. Erg leuk om te doen. 

Sinds anderhalf zit ik bij de redactie van het Meerwende Nieuws. Ik fotogra-

feer en help bij het samenstellen van het blad. Het is altijd weer een feestje te 

horen dat de bewoners het leuk vinden om te lezen. 

Waarom vind jij dit vrijwilligerswerk belangrijk? 

Het leuke aan vrijwilligerswerk is dat ik wat kan doen voor onze ouderen.  

Hen te kunnen helpen en ze gelukkig te zien, geeft mij veel voldoening. 

Inge Houweling—vrijwilliger 

de vrijwilliger 
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Aan het woord 

 Wat brengt de ouderenzorg jou?  

De ouderenzorg brengt mij een voldaan gevoel waar-

bij ik ouderen behandel zoals ik zelf ook behandeld wil 

worden: respectvol, betrokken en met empathisch 

vermogen. Het biedt mij leermomenten die in mijn 

privéleven ook bruikbaar zijn. De vertrouwelijke  

momenten waarbij je in hun leefomgeving komt met 

hun eigen spullen vind ik bijzondere, waardevol. 

Waar denk jij aan bij ouderenzorg? 

Bij ouderenzorg denk ik aan ouderen met ieder een 

eigen levensverhaal met daarin mooie en minder  

leuke momenten die zij tot op vandaag de dag mee-

dragen. Daarnaast denk ik aan hoe leuk, intensief en 

belangrijk mijn beroep is om mensen die zorg nodig 

hebben te kunnen helpen. In de ouderenzorg is geen 

dag hetzelfde en dat maakt dat het altijd interessant 

zal blijven.  

Wat vind jij van digitale mogelijkheden in de  
ouderenzorg? 

De digitale mogelijkheden in de ouderenzorg bieden, 

vind ik, toekomstgerichte interventies die de zorg  

vanuit de zorgverleners en voor de ouderen (inclusief 

naasten) alleen nog maar verder zullen gaan  

bevorderen en innoveren. De gezondheid van de  

ouderen en zorgverleners kan hierdoor gerichter en 

beter gewaarborgd worden.  

Laura Keppel  - leerling 

de leerling 

Wat vind jij van de aandacht die in 2018 is besteed aan werven en  
opleiden? 

Zorgcentra Meerlanden heeft serieuze en structurele aandacht voor  

opleiding, groei en welbevinden van medewerkers; de belangrijkste  

voorwaarde voor het kunnen verlenen van echt goede zorg! 

Jeannette Meijer—lid Raad van Toezicht (RvT) 

het lid van de RvT 

de adviseur  
kwaliteitscertificaat 

Wat is je bijgebleven van het bezoek aan de 
drie locaties van Zorgcentra Meerlanden? 

Zorgcentra Meerlanden hecht veel waarde aan 

een cultuur die is gericht op leren en  

ontwikkelen. Er wordt veel aandacht geschon-

ken aan het opleiden van medewerkers en het 

vergroten van competenties. Er wordt deel-

genomen aan een lerend netwerk en kennis en 

ervaringen worden regelmatig uitgewisseld. 

En hoe zit het met de kwaliteit van zorg? 

De medewerkers werken gericht aan het  

doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen.  

Het personeelsverloop is beperkt. Zorgcentra 

Meerlanden slaagt er in om als aantrekkelijk 

werkgever nieuwe passende medewerkers aan 

te trekken en aan zich te binden. 

Wat merkt de cliënt hiervan? 

De medewerkers werken op basis van warme, 

persoonsgerichte zorg. De cliënt staat centraal 

en het lukt de medewerkers goed om in te  

spelen op specifieke behoeften en wensen van 

individuele cliënten.  

Certificerend bureau Walvis  - adviseur 



 

 

kengetallen van onze cliënten 
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Aantal  
intramurale cliënten per  

zorgzwaartepakket (ZZP) 

Leeftijdsverdeling van de  
intramurale cliënten 

 



 

 

kengetallen van onze medewerkers 

In 2018 was er 
een toename van 

25 FTE... 

In 2018 hebben we 
116 stagiaires  

begeleid. 
Van leerlingen niveau 1 tot 
en met 4, studenten hbo-v,   
hbo-mondzorg, hbo-diëtiek 
en studenten geneeskunde.  
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6 % 

4 % 

2 % 

Landelijk gemiddeld 
ziekteverzuim (VVT) 

6,67 % 
7,12 % 

Gemiddeld ziekteverzuim 
Zorgcentra Meerlanden 

5,91 % 

4,80 % 

Ziekteverzuim  
Zorgcentra Meerlanden 

zit ruim onder het  
landelijk gemiddelde 

van ziekteverzuim  
en laat een verdere  

daling zien ten  
opzichte van 2017. 

 



 

 

Dit is een toename 

van 14,6% 

kengetallen van onze financiën 

Bedrijfsresultaat : 
 

van   € 267.397  in 2017 

naar € 306.548 in 2018 

Bedrijfsopbrengsten : 
 

van   € 16.905.207 in 2017 

naar € 18.480.981 in 2018 

Bedrijfslasten : 
 

van   € 15.965.582 in 2017 

naar € 17.529.130 in 2018 

Er is in 2018  

€ 1.575.774 
meer omgezet 

De lasten zijn  
in 2018 met  

€ 1.563.548  
toegenomen 

Het merendeel van de stijging in bedrijfslasten, namelijk 85%, 
is toe te schrijven aan gestegen personeelskosten.   
Er is meer personeel aangenomen, namelijk 25FTE.  
Daarnaast zijn per 1 oktober 2018 de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 4%. 
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 kengetal 2018 norm 

 Current ratio 2,09 1,2—1,5 

 Quick ratio 1,98 >= 1 

 Solvabiliteit totaal vermogen 28,54 % > 20% 

 Weerstandsvermogen 27,60 % > 15% 

 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,13 >1,3 

Uitleg ratio’s; 

De current ratio en de quick ratio zijn kenge-

tallen die aangeven of een organisatie op kor-

te termijn lopende schulden kan voldoen. In 

het algemeen geldt dat een ratio van twee of 

hoger als zeer veilig  wordt beschouwd. 

Solvabiliteit geeft aan of een organisatie in 

staat is om op korte en lange termijn aan haar 

betalingsverplichtingen te voldoen. 

 

Het weerstandvermogen is een ratio die aan-

geeft in hoeverre een organisatie eventuele 

calamiteiten financieel kan opvangen. Een 

weerstandvermogen van hoger dan 20% wordt 

als goed beschouwd. 

De DSCR geeft aan in welke mate de organisa-

tie in staat is aan haar rente– en aflossingsver-

plichtingen te voldoen. 

Zorgcentra Meerlanden 
laat in het verslagjaar 
2018 mooie ratio’s zien. 
De kaspositie is ruim voldoende om aan 
onze lopende verplichtingen te kunnen 
voldoen. Vergeleken met het verslagjaar 
2017 hebben we dit verder weten te  
verstevigen. Dit heeft tevens een positief 
effect op de liquiditeit*. 
 

* De liquiditeit geeft aan in welke mate  
een onderneming haar lopende   

betalingsverplichtingen kan voldoen.   



 

Zorgcentra Meerlanden, ook bekend als R.K. Stichting Zorgcentra 

Meerlanden, heeft drie zorglocaties: De Meerwende in  

Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ‘t Kloosterhof  

in Aalsmeer.  

Vanuit de drie zorgcentra bieden wij diensten, activiteiten,  

wijkzorg en wonen met zorg. We werken kleinschalig en de lijnen 

zijn kort. Onze deskundige teams en vrijwilligers werken met  

plezier en met trots.  

Met elkaar staan wij garant voor een pakket van wonen, zorg en 

welzijn dat zo goed mogelijk is toegesneden op de individuele 

vraag van onze cliënten. Thuis of in één van onze drie  

woonzorgcentra willen wij op die manier bijdragen aan de  

kwaliteit van leven van onze cliënten. 

 

Wilt u meer weten? 
Indien u meer wilt weten over Zorgcentra Meerlanden en onze drie 

zorgcentra, dan bent u van harte welkom op onze website: 

www.zorgcentra-meerlanden.nl.  

 

Colofon 
Dit jaarverslag is een uitgave 
van Zorgcentra Meerlanden. 
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