
 

 

 

 

  

 Jaardocument 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaardocument 2015 

Mei 2016 

 

 

 

 Pagina 2 van 37 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

VOORWOORD ............................................................................................................................................... 3 

1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ............................................................................................................ 4 

1.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS ................................................................................................................ 4 
1.2 IDENTITEIT.................................................................................................................................................. 4 
1.3 STRUCTUUR VAN HET CONCERN ...................................................................................................................... 5 
1.4 KERNGEGEVENS........................................................................................................................................... 9 
1.5 SAMENWERKINGSRELATIES .......................................................................................................................... 11 

2. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ..................................................... 13 

2.1 NORMEN VOOR GOED BESTUUR .................................................................................................................... 13 
2.2 RAAD VAN BESTUUR .................................................................................................................................. 13 
2.3 RAAD VAN TOEZICHT .................................................................................................................................. 14 
2.4 BEDRIJFSVOERING ...................................................................................................................................... 16 
2.5 CLIËNTENRAAD.......................................................................................................................................... 18 
2.6 ONDERNEMINGSRAAD ................................................................................................................................ 19 

3. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ............................................................................................. 22 

3.1 MEERJARENBELEID ..................................................................................................................................... 22 
3.2 ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR .................................................................................................................. 23 
3.3 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID ...................................................................................................................... 30 
3.4 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN ............................................................................................... 31 
3.5 KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS .................................................................................................. 33 
3.6 FINANCIEEL BELEID EN CONTINUÏTEIT ............................................................................................................. 35 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaardocument 2015 

Mei 2016 

 

 

 

 Pagina 3 van 37 

Voorwoord 
 

De zorgsector verkeert in turbulente tijden. Zo ook Lelie zorggroep. Het verslagjaar 2015 was vol van 

ontwikkelingen. Op allerlei gebied. Gemeenten kregen in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

nieuwe taken op het gebied van begeleiding en jeugdzorg. Zorgverzekeraars werden verantwoordelijk voor 

de wijkverpleging. De drempel voor toegang tot verzorgings- en verpleeghuizen werd verder verhoogd. Zaken 

die rechtstreeks merkbaar waren voor onze medewerkers of voor onze  cliënt. Alle veranderingen in wet- en 

regelgeving vertalen zich ook in organisatie-dynamiek. Dit verslag laat zien hoe Lelie zorggroep in alle 

dynamiek vorm heeft gegeven aan haar opdracht, namelijk verantwoorde zorg leveren, vanuit een christelijke 

grondslag, voor iedereen die een beroep op ons doet. 

 

Samen met onze Ondernemingsraad alsmede de Cliëntenraad, in nauwe samenspraak met het MT, en 

positief kritisch gevolgd door de Raad van Toezicht, heeft de Raad van Bestuur o.a. de ingezette lijnen uit het 

reorganisatieprogramma NIELS voortgezet. Binnen het geheel van de staf hebben we een focus-operatie 

doorgevoerd. Daardoor beschikt Lelie zorggroep nu over een gekwalificeerde Service Organisatie ter 

ondersteuning van het geheel van de bedrijfsvoering, waarbij HRM, innovatie, kwaliteit en beleid en 

communicatie een grote rol spelen. Onder druk van onder andere de gemeentelijke aanbestedingen en de 

ontwikkelingen in de WMO, maar ook de invoering van de wijkverpleging is een denkproces op gang 

gekomen dat ervoor zorgt dat we ons meer concentreren op een beperkter aantal gemeenten. Dit vraagt ook 

pijnlijke keuzes voor sommige zorgteams en de cliënten die bewust voor onze organisatie hebben gekozen. 

 

Voor het eerst in haar bestaan heeft Lelie zorggroep een verlies geleden in haar bedrijfsvoering. Deels door 

niet sluitende exploitatie, voor tweederde door voorzieningen voor trajecten die lopen en/of op stapel staan 

en andere incidentele posten. Dit behelst zowel de activiteiten in de verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) 

als in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het nemen van deze kosten in dit verslagjaar levert een sluitende 

begroting op voor het nu lopende boekjaar. Daarbij moet zeer scherp aan de wind worden gezeild en strak 

worden gestuurd op noodzakelijke ombuigingen.  

 

In 2015 is enorm veel gevraagd van onze medewerkers. Zowel van degenen die de dagelijkse zorg mogen 

leveren, als van allen die dat ondersteunen. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Duurzame kwaliteitszorg 

vraagt arbeidsfitte medewerkers. Daarbij kunnen en zullen we niet een nog groter beroep op hen doen. We 

zijn allen dankbaar voor hun loyaliteit en commitment. En voor de goede zorg die wordt geleverd. Wij zijn 

dankbaar voor datgene wat we konden verrichten in 2015. 

 

Raad van Bestuur Lelie zorggroep, 

Mei 2016  
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1. Profiel van de organisatie 

 

1.1 Algemene identificatiegegevens  

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Lelie zorggroep 

Adres Wormerhoek 14-G 

Postcode 2905 TX 

Plaats Capelle aan den IJssel 

Telefoonnummer (0900) 224 47 77 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  24486069 

E-mailadres info@leliezorggroep.nl  

Internetpagina www.leliezorggroep.nl 

  

1.2 Identiteit  

Lelie zorggroep hanteert voor haar identiteitsbeleid een regenboogmodel: Lelie zorggroep hanteert een 

concernmodel waarbinnen werkmaatschappijen participeren die in identiteit van elkaar verschillen. Dit heeft 

zijn oorsprong in de ontstaansgeschiedenis per werkmaatschappij, maar ook in de doelgroep. Zo is 

bijvoorbeeld in de extramurale zorg Agathos het merk voor reformatorisch-christelijke zorg en Curadomi het 

merk voor protestants-christelijke zorg en ligt het  identiteitsprofiel binnen Wonen, Zorg en Welzijn breder. 

Binnen Lelie zorggroep respecteren wij de identiteitsverschillen, maar wordt ook geprobeerd de 

onderscheiden christelijke identiteiten meer profiel te geven. Lelie zorggroep ziet de christelijke identiteit als 

levensader en bron van haar bestaan. 

 

In 2013 heeft een herijking van de missie en visie plaatsgevonden waarbij het bovenstaande nadrukkelijk is 

meegewogen en herbevestigd; Lelie zorggroep wil een christelijke aanbieder zijn en blijven. Lelie zorggroep 

geeft primair uiting aan de levensbeschouwelijke identiteit via haar werkmaatschappijen. Dáár wordt de 

identiteit fundamenteel vorm gegeven, zo dicht mogelijk bij onze cliënt, mevrouw “Jansen”. De kleur van de 

werkmaatschappij of de locatie is bepalend voor de te ervaren zorg. Lelie zorggroep wil dit faciliteren, en 

binnen de christelijke breedte de diverse labels van de werkmaatschappijen de ruimte bieden om 

betekenisvol werk te maken van het invulling geven aan de identiteit die door medewerker en cliënt gewenst 

wordt. Identiteit wordt aldus dichtbij de cliënt en vanuit het hart van de medewerker vorm gegeven. Lelie 

zorggroep wil dit als concern faciliteren, stimuleren en borgen in het licht van de continuïteit van de 

christelijke zorg- en hulpverlening in Nederland. Zij doet dat zichtbaar in de eerste plaats door het uitdragen 

van de identiteit in het dagelijks handelen. Omdat de organisatie in haar statuten aangeeft dat ze zich in haar 

handelen wil laten leiden door de woorden van God zoals die in de Bijbel tot ons komen, betekent dit dat 

daar op meerdere terreinen rekening mee gehouden wordt. Te denken valt aan het personeelsbeleid, de 

wijze van cliëntvoorlichting over de zorg- ’producten’ (wat kunt u van ons verwachten) en de manier waarop 

mailto:info@leliezorggroep.nl
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de organisatie zich profileert naar de buitenwereld (hoe willen we gekend zijn). De medewerkers halen hun 

inspiratie uit hun christelijk geloof en willen daarmee de lijn voortzetten van al diegenen die betrokken waren 

bij de oprichting en uitbouw van de bedrijfsonderdelen die de fusie mogelijk maakten. In tweede plaats 

wordt dat zichtbaar in de relatie met de kerken in de achterban. Van een aantal onderdelen van Lelie 

zorggroep zijn de kerken de founders. Die betrokkenheid willen we vanuit de organisatie voelbaar en 

merkbaar houden door congressen met ambtsdragers, weeksluitingen op locatie, pastoraat en geestelijke 

verzorging, contacten met deputaatschappen en zo meer. De hoop van de organisatie is dat de kerken zich 

meer en meer ambassadeur van de christelijke zorg zullen voelen. Vanuit de verbondenheid van de 

oprichting van diverse intramurale locaties en een extramuraal organisatiedeel zou het goed zijn als de 

kerken ook hun eigen leden oproepen actief te zijn in en rond de Lelie zorggroep en andere christelijke 

organisaties en indien nodig de zorg aldaar te betrekken. Op basis van de ervaringen rond mogelijk nieuwe 

woonzorgcomplexen (op grond van scheiden van wonen en zorg) in onder andere Apeldoorn, Veenendaal, 

Katwijk en Leidsche Rijn blijkt dat kerken daadwerkelijk bereid zijn deze rol weer op te pakken en te gaan 

invullen. Ook de komende periode zullen wij proberen hen een plaats te geven in het vormgeven van het 

christelijke zorg, welzijns- en dienstverleningsaanbod. 

 

In de derde plaats krijgt het een duidelijke plaats in de strategie rondom christelijke identiteit. Het thema 

identiteit zal, naast het inspelen op de algemene ontwikkelingen in de zorg, een speerpunt worden in het 

beleid. Intern zal actief worden nagegaan op welke wijze de identiteit, rekening houdende met de 

pluriformiteit van de Lelie zorggroep, vorm kan worden gegeven op een wijze die voor medewerkers, 

stakeholders en cliënten zichtbaar is. Daartoe is in maart 2015 een plan van aanpak gepresenteerd. In de 

externe contacten is in voorgaande jaren nagegaan of de oprichting van een kenniscentrum voor christelijke 

zorgorganisaties een optie kon zijn. Dit bleek om verschillende redenen vooralsnog niet haalbaar. De vele 

voorbereidende contacten hebben er wel toe geleid dat in samenwerking met de academie theologie van de 

CHE in 2014 een associate lectoraat is gestart rond het thema christelijke identiteit van zorg (in de Lelie 

zorggroep in het bijzonder). Vanuit dit lectoraat wordt nagedacht over verbindingen met andere christelijke 

kenniscentra en verbindingen met andere christelijke aanbieders. Ook wordt actief meegewerkt aan 

activiteiten die samenwerking en inzicht op het terrein van de identiteit positief beïnvloeden.  

 

1.3 Structuur van het concern 

In deze paragraaf wordt een aantal aspecten met betrekking tot de structuur van de Lelie zorggroep belicht: 

 

 De juridische structuur 

 De organisatiestructuur 

 De medezeggenschapsstructuur 
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Juridische structuur 

Lelie zorggroep is een zorgorganisatie die is ontstaan na een bestuurlijke fusie van een aantal 

zorgorganisaties sinds 2010. Eind 2014 bestaat Lelie zorggroep uit Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn, 

Agathos Thuiszorg, Curadomi, De Driehoek, Christelijke GGZ (waaronder de activiteiten van Cruciaal, In de 

Bres en Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (STAGG) ressorteren) en PGB Comfort. Dit 

betreffen allemaal zelfstandige stichtingen, waarvan Stichting Lelie zorggroep bestuurder is. STAGG is per 1 

januari 2014 gefuseerd met Lelie zorggroep. De activiteiten van In de Bres zijn per 25 november 2014 door 

middel van een doorstart overgenomen. 

 

Lelie zorggroep is statutair gevestigd in Rotterdam, het hoofdkantoor staat in Capelle aan den IJssel. Lelie 

zorggroep hanteert een Raad-van-Toezichtmodel. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van 

Toezicht die uit vijf leden bestaat. De leden van de Raad van Bestuur zijn beiden volledig bevoegd. De Raad 

van Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht. In hoofdstuk 2 wordt 

dit nader toegelicht. 

 

Lelie zorggroep publiceert één geconsolideerd jaardocument. De onderliggende stichtingen publiceren geen 

afzonderlijk jaardocument. Stichting Lelie zorggroep heeft als bestuurder statutair de bevoegdheid om over 

het eigen vermogen van de onderliggende stichtingen te beschikken. 

 

Organisatiestructuur 

De activiteiten van Lelie zorggroep kunnen in de volgende hoofdgroepen worden verdeeld: wonen, zorg en 

welzijn (verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg), extramurale zorg (in de breedte van hulp bij huishouden tot 

psychiatrische begeleiding), geestelijke gezondheidszorg en kerkelijk maatschappelijk werk.  

 

In 2014 is de managementstructuur van Lelie zorggroep gewijzigd. Dit betreft fase 1 van het 

herstructeringsproces NIELS. Van een organisatiestructuur op basis van werkmaatschappijen is de structuur 

gewijzigd naar een regio-indeling waarin alle producten op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding 

en hulp bij huishouden integraal worden aangeboden. Er zijn 5 regio’s gevormd. Alle regio’s staan onder 

leiding van een regiodirecteur. Het GGZ-bedrijf (met de 3 merken Cruciaal, STAGG en In de Bres) staat onder 

leiding van één directeur. Daarnaast is een directeur Service Organisatie aangesteld, die enerzijds 

verantwoordelijk is voor de stafdiensten. 
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De managementstructuur kan ook als volgt schematisch worden weergegeven: 

 

 

Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn 

Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn verleent intramurale zorg aan verpleeghuis- en 

verzorgingshuiscliënten in negen locaties in Rotterdam en één in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft zowel de 

doelgroepen somatiek en psychogeriatrie. De locatie Slingedael is daarnaast volledig gespecialiseerd in de 

doelgroep Korsakov en is één van de vier landelijke expertisecentra op dit gebied. Locatie Pniël is 

gespecialiseerd in palliatief-terminale zorg en heeft aangrenzend het hospice De Regenboog. Lelie zorggroep 

Wonen, Zorg en Welzijn heeft in totaal 806 plaatsen, verdeeld in 405 plaatsen psychogeriatrie, 160 plaatsen 

somatiek en 241 plaatsen verzorging.  

 

Agathos en Curadomi 

Agathos en Curadomi verlenen beiden thuiszorg in een semi-landelijk werkgebied, maar met een iets 

verschillend profiel. Het werkgebied is globaal van Zeeland tot Kampen en Rijssen en beslaat dus de vijf 

regio’s: 

 Zuidwest: Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden 

 Rotterdam-Zuid 

 Randstad Noordwest: Rotterdam-Noord, Katwijk e.o.,  

 Groene Hart; Midden-Holland, Waardenland 

 Noordoost: ten oosten van de A2 (m.u.v. provincies Noord-Brabant en Limburg) 
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In alle vijf regio’s wordt extramurale zorg verleend aan cliënten in de verpleging en verzorging (AWBZ en 

ZVW), begeleiding (2014 AWBZ, 2015 WMO of Jeugdwet) en in de hulp bij huishouden (WMO). Daarnaast is 

Agathos gespecialiseerd in de intensieve ambulante hulpverlening (psychiatrische thuiszorg op grond van 

AWBZ en WMO). Wat betreft de cliëntendoelgroep: zowel Agathos als Curadomi verrichten hun 

zorgverlening aan iedere cliënt die zich meldt en respectievelijk de Agathos- dan wel Curadomi-zorgvisie 

respecteert. Het grootste deel van de cliënten is reformatorisch-christelijk en protestants-christelijk.  

 

Christelijke GGZ richt zich volledig op de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Dit bedrijfsonderdeel is 

door de overname van In de Bres versterkt. Voor de GGZ wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het 

bestaande kantorennetwerk van Lelie zorggroep. De christelijke GGZ wordt voornamelijk aan christelijke 

cliënten geboden. Lelie zorggroep werkt als netwerkorganisatie samen met een groot aantal zorgpartners. Dit 

betreft juridisch zelfstandige partijen, waarmee op intensieve wijze gezamenlijk het zorgproces wordt 

vormgegeven. Samen met de partners wordt gewerkt aan een nieuwe vormgeving van het partnerschap. De 

zorgpartners kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: kleinschalige woon-zorgcentra, 

thuiszorginstellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang. Zij zijn verspreid over de vijf regio’s.  Lelie 

zorggroep beschikt over één WTZi-toelating die fungeert als koepel van de bestaande (sub)toelatingen van 

Agathos, Curadomi en Wonen, Zorg en Welzijn. Vanuit deze toelatingen wordt de zorgverlening in het gehele 

werkgebied in meerdere zorgkantoorregio’s bekostigd.  

 

 

Werkgebied van Lelie zorggroep:  
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Medezeggenschapsstructuur 

De medezeggenschap voor cliënten en medewerkers is binnen Lelie zorggroep georganiseerd in de regio´s en 

op concernniveau. Op concernniveau is sprake van een cliëntenraad en een ondernemingsraad, die zijn 

samengesteld uit leden van de betreffende raden van de werkmaatschappijen. 

Voor de samenstelling van de cliëntenraden en een verslag van hun activiteiten wordt verwezen naar 

paragraaf 2.5. Voor de samenstelling van de ondernemingsraden en hun activiteiten wordt verwezen naar 

paragraaf 2.6. Voor identiteitsgebonden zaken heeft Agathos een Commissie van Advies, die hierop toezicht 

houdt.  

 

1.4 Kerngegevens  

 

1.4.1  Kernactiviteiten en nadere typering 

Lelie zorggroep verleent intramurale en extramurale zorg aan cliënten. Dit betreft zorgverlening in 

verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuissituatie. De thuiszorg betreft langdurige zorg, wijkverpleging, 

begeleiding, hulp bij huishouden en jeugdzorg. Twee verpleeghuizen hebben een bijzondere doelgroep, 

namelijk Korsakov-cliënten (Slingedael) en palliatieve cliënten (Pniël/hospice De Regenboog). Naast de 

verpleging, verzorging en thuiszorg verricht Lelie zorggroep ook activiteiten op het gebied van kerk 

maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg (2
e
-lijn).   

 

Naast de zorg-in-natura biedt Lelie zorggroep deze zorg ook aan op basis van persoonsgebonden budgetten 

en op particuliere basis. De zorg wordt verleend door eigen medewerkers alsook door personeel van 

zorgpartners. Voor alle zorgverlening geldt dat Lelie zorggroep verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg. 

Hiervoor wordt de kwaliteitsmethodiek van het HKZ-model gehanteerd, waarvan de werkmaatschappijen 

Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn en Christelijke GGZ het integrale certificaat 

bezitten. 

 

Het werken met zorgpartners is reeds jaren praktijk binnen Lelie zorggroep. Overwegend zijn de partners in 

te delen in drie  groepen, te weten 1) kleinschalige woonzorgcentra, 2) MO/VO-instellingen en 3) 

thuiszorgorganisaties. Kenmerk van een zorgpartner is dat het meestentijds een kleinschalige onderneming is 

die via de Lelie zorggroep-erkenning werkt en via Lelie zorggroep haar cliënten/bewoners WLZ/ZVW/WMO-

zorg biedt. Materiële toetsing op kwaliteit, AO/IC etc. gebeurt derhalve door Lelie zorggroep. Voor deze 

activiteiten is contractueel een honorarium vastgelegd. Daarmee dragen de zorgpartners bij in 

overheaddekking. Tevens maakt Lelie zorggroep gebruik van hun lokale inbedding bij aanbestedingen, omdat 

ze ‘verlengstuk’ van de organisatie zijn. Er zijn 23 zorgpartners als onderaannemer aan Lelie zorggroep 

verbonden. 
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1.4.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Productie en personeel GGZ inclusief  forensische zorg en exclusief PAAZ en PUK:  

Kerngegevens GGZ Aantal/bedrag 

Totaal aantal cliënten waaraan GGZ wordt verleend  

Aantal cliënten in zorg/behandeling op 1 januari van verslagjaar 2.420 

Aantal nieuw ingeschreven cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar 3.460 

Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar  5.880 

Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar 3.839 

Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar  2.041 

Productie Zorgverzekeringswet   

Aantal openstaande DBC’s op 1 januari van verslagjaar 2.402 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s 3.662 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s 3.839 

Aantal openstaande DBC’s op 31 december verslagjaar 2.225 

Aantal ambulante contacten in verslagjaar  57.196 

Omzet gefactureerde DBC’s (excl. verrekende bedragen met verzekeraars) 3.618.658 

Personeel GGZ  

Aantal cliëntgebonden personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar 92 

Aantal FTE cliëntgebonden personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar 45,6 

Aantal niet-cliëntgebonden personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar 24 

Aantal FTE niet-cliëntgebonden personeelsleden in loondienst op 31 december van 

verslagjaar 

 

16,90 

Totaal aantal personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar  116 

Totaal aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar 62,48 

Aantal psychiaters in loondienst op 31 december van verslagjaar 11 

Aantal FTE psychiaters op 31 december van verslagjaar 4,20 
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Productie en personeel verpleging, verzorging en thuiszorg (exclusief WMO, jeugdgezondheidszorg en 

kraamzorg):  

Kerngegevens VVT Aantal 

Cliënten per einde verslagjaar  

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP 688 

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) 211 

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis 

van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) 

7.602 

Capaciteit  

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief 

vroegere gezinsvervangende tehuizen 

769 

Productie gedurende het verslagjaar  

Aantal dagen zorg met verblijf  236.338 

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 64.663 

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG)  

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie 

Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) 

32.693 

885.941 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 3.252 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.492,33 

Innovatie  

Bestedingen aan innovatie                   0,5% 

 

1.5 Samenwerkingsrelaties  

Lelie zorggroep is actief in een breed palet van zorg aanbiedende partijen en heeft derhalve vele 

stakeholders. Ten eerste zijn er de vele duizenden cliënten, die zich aan de zorg van Lelie zorggroep hebben 

toevertrouwd. Daarnaast zijn de medewerkers een even belangrijke belanghebbende te noemen, zonder wie 

er geen sprake kan zijn van zorgverlening. Als er een cirkel wordt getrokken rondom de kern van cliënten en 

medewerkers, dan komen de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in beeld. 

Daarnaast zijn er de identiteits- en adviesraden, die adviseren over de vormgeving van de 

levensbeschouwelijke identiteit van de organisatie als geheel, of één der gevoerde merken. Dit onder andere 

in relatie tot de diverse betrokken kerken. Bij deze cirkel rondom cliënten en medewerkers behoren ook de 

mantelzorgers en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de zorgrelatie. Zowel voor de zorgverlening in de 

verpleeg- en verzorgingshuizen als in de thuiszorg wordt een (steeds groter) beroep gedaan op de 

mantelzorgers en vrijwilligers. Lelie zorggroep heeft al enkele jaren een actief beleid rondom de inzet van 

mantelzorgers en vrijwilligers. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen is dit ook in 2015 voortgezet. In 

een nog wijder getrokken cirkel bevinden zich de financiers van de zorgverlening. Gemeenten, zorgkantoren 
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en zorgverzekeraars zijn de belangrijkste categorieën. In de voorbereiding op de transitie van AWBZ naar 

WMO, WLZ, ZVW en de nieuwe Jeugdwet is intensief samengewerkt met onder andere de gemeenten. Deze 

nauwe samenwerking zet zich in 2016 voort.  Verder in het spectrum zijn de samenwerkingspartners te 

onderscheiden zoals de woningcorporaties (eigenaar van een overwegend deel van het zorgvastgoed, met 

name verzorgingshuisplaatsen), de inspectie volksgezondheid van VWS, de NZa, branchevereniging ActiZ en 

vele anderen. Daarnaast is de organisatie lid van onder andere de Federatie Opvang, Conforte en Soft Tulip. 

Er zijn in 2015 nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan met SCJ (Samenwerking Christelijke Jeugdzorg, 

met een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp) en Samen 010, een organisatie waarbij kerken 

en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal 

isolement in Rotterdam.  
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2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

2.1 Normen voor goed bestuur 

Binnen Lelie zorggroep ziet zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur de zorgbrede 

governancecode als kader voor goed bestuur. 

 

2.2 Raad van Bestuur 

Samenstelling 

In de zomer van het verslagjaar heeft een lid van de Raad van Bestuur de organisatie verlaten. In goed 

overleg met Raad van Toezicht en MT is besloten dat de RvB tijdelijk uit één persoon zou bestaan, totdat de 

geplande reorganisatie van de integrale stafdiensten was voltooid. Dit laatste proces is geleid door de 

directeur Service Organisatie. Deze functionaris maakt deel uit van het Bestuursoverleg. 

Begin mei 2016 heeft bestuurder Johan van der Ham aangekondigd de organisatie te verlaten. 

 

Nevenfuncties 

De voorzitter van de Raad van Bestuur had in 2015 (beroepshalve) de volgende nevenfuncties: voorzitter 

bestuur NPV, curatoriumlid Comenius College, lid adviesraad Albedacollege, voorzitter DeRotterdamsezorg, 

bestuurslid ConForte, bestuurslid Leerhuizen Palliatieve Zorg, bestuurslid associate lectoraat christelijke 

zorgprofessie CHE, secretaris bestuur Soft Tulip, bestuurslid TopCare en lid toezichthoudende commissie 

Christenen voor Israël.  

 

Werking 

De Raad van Bestuur hecht eraan in transparantie zijn werk te doen. Conform het reglement dat daartoe is 

opgesteld, geconformeerd aan de genoemde zorgbrede governancecode. 

Een goede en respectvolle relatie met alle stakeholders wordt belangrijk gevonden voor het welzijn van de 

organisatie Lelie zorggroep en daarin steekt de Raad van Bestuur bewust de benodigde energie. Naast de 

lijnorganisatie die door het Management Team (MT) wordt gerepresenteerd, is er vooral aandacht voor de 

advies- en instemmingsrol van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 

Met de Raad van Toezicht is er goed en constructief overleg. Met de voorzitter daarvan is tussen de reguliere 

vergaderingen door een structureel bilateraal, zodat er altijd gelegenheid bestaat op actuele dossiers in te 

zoomen en te updaten waar nodig. 

 

De Raad van Bestuur dankt allen voor het in hem gestelde vertrouwen.  
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2.3 Raad van Toezicht 

Hoe blijft de zorg voor kwetsbaren en voor ouderen op een menswaardig niveau én betaalbaar op de langere 

termijn? Voor politiek en samenleving zijn dit brandende vragen, die soms tot ingrijpende maatregelen 

dwingen. Dit laat ook Lelie zorggroep bepaald niet onberoerd. Voor onze organisatie was 2015 dan ook een 

intensief en veelbewogen jaar. De veranderingen in wet- en regelgeving, in combinatie met forse interne 

veranderingsprocessen, hebben veel gevraagd van het personeel en van de leidinggevenden, maar vroegen 

ook om een scherpe taakuitoefening van de Raad van Toezicht. Dit leidde tot intensieve overleggen met de 

Raad van Bestuur, maar ook met gremia binnen Lelie zorggroep, zoals de Ondernemingsraad en de 

Cliëntenraad. De Raad van Toezicht opereert daarbij zo zorgvuldig mogelijk langs de lijnen van de vigerende 

Zorgbrede Governancecode. 

 

In financieel opzicht was al vroeg duidelijk dat 2015 een zorgelijk beeld zou gaan opleveren. De oorzaak 

hiervan is gelegen in meerdere factoren. Met de komst van de WLZ en de WMO zijn voor Lelie zorggroep vele 

oude zekerheden op de zorgmarkt weggevallen. Maar ook de aanhoudend zorgelijke positie van de GGZ en 

de ombouw van de bedrijfsvoering naar regionaal werken en kerngemeenten hebben aanzienlijke 

consequenties gehad voor de financiële reserves. Vanzelfsprekend bepaalden deze thema's ook in hoge mate 

de agenda van de Raad van Toezicht. Er is zeer hard aan gewerkt om de financiële verliezen zoveel mogelijk 

te beperken. De financiële situatie daagt uit om de organisatie efficiënter en meer rendabel te maken, zonder 

daarbij in te boeten op kwaliteit en met inachtneming van de werkdruk van het personeel. 

 

Het vertrek van de bestuurder F. Knuit, portefeuillehouder financiën, in juli 2015, leidde tot een bestuurlijke 

heroriëntatie. Met het vormgeven van een toekomstbestendige bestuurlijke herstructurering is eind 2015 

een aanvang gemaakt. Dit zal in de loop van 2016 zijn definitieve beslag moeten krijgen.  

De Raad van Toezicht onderging in 2015 enige personele wijzingen. De heer Eikelboom is afgetreden in 

maart. Begin september traden twee nieuwe leden aan: de heren P.C. Bos en D.J.H. van Dijk. Met hun 

benoeming is zowel de benodigde financiële als juridische kennis binnen de Raad van Toezicht opnieuw 

geborgd. In het najaar moest de voorzitter, de heer J. Vlot terugtreden. De heer W.P. van der Aa heeft zijn 

voorzitterstaken overgenomen. 

 

Inmiddels is de Raad van Toezicht gaan werken met specifieke portefeuillehouders op onder meer de 

terreinen van financiën, kwaliteit en veiligheid, algemeen bestuur en identiteit. Op deze wijze raakt de Raad 

van Toezicht nauwer en dieper betrokken bij het geheel van de organisatie. Langs deze weg maakt de Raad 

van Toezicht zijn verantwoordelijkheid beter zichtbaar, maar bevordert zij tevens haar deskundigheid op de 

genoemde belangrijke portefeuilles. 

 

Voor de Raad van Toezicht vormden aanscherping van de aansturing en monitoring van de bedrijfsvoering, 

alsmede het gezond maken van de begroting belangrijke speerpunten. In dit licht is er, mede vanwege het 
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vertrek van de heer Knuit, gezocht naar een interimbestuurder. Deze zoektocht mocht slagen waarna de 

interimbestuurder per 1 februari is benoemd. De Raad van Toezicht hoopt hiermee bij te dragen aan het 

scheppen van randvoorwaarden die moeten leiden tot een gezonde bedrijfsvoering en een begroting voor 

2016 waarin weer zwarte cijfers worden geschreven. 

 

Koersvastheid in turbulente tijden is voor de Raad van Toezicht een belangrijk uitgangspunt, vanzelfsprekend 

in combinatie met een gezond financieel beheer. Deze uitgangspunten moeten bijdragen aan de continuïteit 

van christelijke zorg in Nederland, voor zover die aan ons is toevertrouwd. Onze identiteit, die wij ontlenen 

aan het Woord van God, blijft de dragende en sturende kracht. In dit licht blijft de RvT zoeken naar verbinding 

en synergie tussen de diverse entiteiten van Lelie zorggroep. 

 

De Raad van Toezicht kende in 2015 de volgende samenstelling: 

Naam van toezichthouder Drs. W.P. van der Aa 

Functie Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) -Freelance medewerker ND 

-Lid werkgroep eredienst en kerkmuziek PKN 

-Verlenen van bijstand in de Hervormde Gemeente 

Buurmalsen 

Aandachtsgebieden Identiteit/ethiek, compliance, remuneratie 

Benoemd sinds 02-02-2010 

Naam van toezichthouder Drs. P.C. Bos 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) geen 

Aandachtsgebieden Financiën 

Benoemd sinds 01-09-2015 

Naam van toezichthouder Mr. D.J.H. van Dijk 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) 

 

- Lid van de Eerste Kamer voor de SGP 

- Lid van de Raad van Commissarissen van   

  de Erdee Media Groep 

- Lid van de Raad van Toezicht van het  

   Hoornbeeckcollege en het Van 

   Lodensteincollege 

- Bestuurslid van de stichting Yona 
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2.4 Bedrijfsvoering 

Ombuigingen 

In de loop van 2015 werd duidelijk dat er structurele ombuigingen noodzakelijk waren om enerzijds het 

verlies 2015 te beperken en anderzijds een gezonde financiële bedrijfsvoering 2016 te kunnen realiseren. 

Vastgesteld werd dat een structurele ombuiging van circa € 7,5 mln. gerealiseerd diende te worden. Tevens 

werd afgesproken dat het restant van de structurele ombuiging  gevonden zou worden bij het Facilitair 

Bedrijf, Behandelzaken en Service Organisatie. Een deel van de ombuigingen zijn in het 4
e
 kwartaal van 2015 

gerealiseerd en het restant is ingevuld binnen de begroting 2016. Om de voortgang van de resultaten van de 

maatregelen te kunnen meten en bewaken, wordt een strak maandelijks schema gehanteerd inzake het 

Aandachtsgebieden Identiteit/ethiek, compliance 

Benoemd sinds 01-09-2015 

Naam van toezichthouder P. Eikelboom 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) 

 

- - Voorzitter stichting HCR 

- - Voorzitter stichting Ars Musica 

Benoemd sinds 02-02-2010 en afgetreden per 1 maart 2015 

Naam van toezichthouder M.P. Houweling 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) geen 

Aandachtsgebieden Kwaliteit en Veiligheid, HRM 

Benoemd sinds 02-02-2010 

Naam van toezichthouder Mevr. W.J. Visser 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) 

 

- Ledenraad Rabobank regio Den Haag 

- januari - juni bestuurslid BizKwadraat 

Aandachtsgebieden Kwaliteit en Veiligheid, financiën, HRM 

Benoemd sinds 01-01-2015 

Naam van toezichthouder J.H.T. Vlot 

Functie Voorzitter Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) 

 

Bestuurslid Thuis in West 

Aandachtsgebieden Identiteit/ethiek, remuneratie 

Benoemd sinds 02-02-2010 en afgetreden per 31-12-2015 
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opstellen van de maandelijkse rapportages en het bespreken daarvan in de monitorgesprekken. In deze 

monitorgesprekken wordt niet alleen de financiële gang van zaken besproken, maar ook andere prestatie-

indicatoren zoals de ontwikkeling van de productie, de productiviteit, het ziekteverzuim en het 

personeelsverloop. Waar nodig wordt bijgestuurd. 

  

Risicomanagement 

Het onderkennen en analyseren van risico’s en het nemen van maatregelen is een regulier proces voor alle 

medewerkers van Lelie zorggroep. Naast het dagelijkse werk wordt door het managementteam regelmatig 

gesproken over risico’s die de organisatie kunnen bedreigen. In de geconsolideerde maandrapportage zijn de 

belangrijkste risico’s iedere maand benoemd. 

 

Basis op orde 

In 2015 is veel aandacht geschonken aan het op orde brengen van de basis. Dit omvatte onder meer: 

 Het implementeren van een BI-tool: in 2015 zijn koppelingen met onze informatiesystemen gerealiseerd 

en zal in 2016 een start gemaakt worden met het ontwikkelen van de monitors en de organisatiebrede 

uitrol daarvan; 

 Per 1 januari 2015 is voor de extramurale zorg het cliëntenregistratiesysteem van Nedap in gebruik 

genomen. Geconstateerd is dat, mede door de veranderingen in de financiering van de zorg, extra 

inspanningen noodzakelijk waren om de registraties juist en volledig te laten zijn. Hiertoe is in de laatste 

maanden van 2015 en de eerste maanden van 2016 de taskforce AO/IC ingezet.  

 

Reorganisatie Service Organisatie 

Teneinde adequate en efficiënte ondersteuning te kunnen bieden aan de regio’s heeft in 2015 een 

reorganisatie van de ondersteunende diensten plaats gevonden. De belangrijkste doelstellingen van deze 

reorganisatie waren: 

 Het realiseren van een goed fundament voor de toekomst om de strategische doelen te bereiken; 

 De risico’s op het terrein van kwaliteit, HRM, arbo, veiligheid en financiën aan te pakken en te borgen; 

 Het realiseren van een professionele attitude en aanspreekcultuur binnen de Service Organisatie en 

tussen staf en lijn; 

 De interne efficiency binnen de Service Organisatie optimaliseren en in balans brengen met de gevraagde 

ondersteuning vanuit de business; 

 Een vermindering van de kosten van de Service Organisatie in het licht van de noodzakelijke 

ombuigingen; 

 Een servicegerichte organisatie van de ondersteunende de diensten die effectiever op het primaire 

proces is gericht en afgestemd is op de vragen vanuit het primair proces. 
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Behandelzaken 

Gelijktijdig met de reorganisatie van de Service Organisatie is de dienst Behandelzaken ondergebracht bij het 

primaire proces. Hiervoor is gekozen om Behandelzaken integraal onderdeel te laten zijn van het primair 

proces in de regio om zo volledig te kunnen participeren in de integrale bedrijfsvoering van de regio.  

 

2.5 Cliëntenraad  

Parallel aan de nieuwe organisatorische opzet van de Lelie zorggroep worden de belangen van de cliënten in 

eerste instantie gediend door bewonerscommissies (IMZ) en cliëntenpanels (EMZ en GGZ). Per regio 

functioneert er een Regionale Cliëntenraad (RCR), alsook een Cliëntenraad voor de GGZ - bedrijven. Van 

daaruit wordt door afgevaardigden de Centrale Cliëntenraad (CCR) gevormd. Het overleg op regionaal niveau 

en binnen de GGZ vindt plaats met de betrokken directeuren. Het overleg op centraal niveau vindt plaats met 

de Raad van Bestuur. Een en ander is vastgelegd in nieuwe reglementen. Daarin is met name ook zorg 

gedragen voor het onderscheid tussen vergaderingen van de verschillende cliëntenraden en de 

overlegvergaderingen. Het omslagpunt van de oude naar de nieuwe structuur van de medezeggenschap van 

cliënten lag op 1 juli van het verslagjaar. 

 

Samenstelling CCR 

 

Naam lid                          Rol binnen de Concern-CR               Regio, resp. GGZ – bedrijf 

Drs. J. Guis                         voorzitter                                Zuidwest Nederland 

M.C. van Veen                  vicevoorzitter, secretaris            Noordoost Nederland                                       

W. van der Hoeven          penningmeester                       Het Groene Hart 

S.J. Baan                 lid                                                    CGGZ 

K. van Pelt                 lid                                                   Rotterdam Zuid 

P.J.Ph. Sutter                 lid                                                  Noordwest Nederland 

 

Raad van Toezicht 

In het verslagjaar heeft de CCR nuttig gebruik gemaakt van haar recht van voordracht bij het voorzien in een 

vacature binnen de Raad van Toezicht. Een vertegenwoordiging van dit college is present geweest in een 

vergadering van de CCR in combinatie met de overlegvergadering. 

 

Aandachtsgebieden 

Met de volgende onderwerpen heeft de CCR zich in het verslagjaar intensief bezig gehouden: 

a. De begroting 2015. 

b. De voortgang en effectuering van het plan NIELS (Nieuwe Inrichting Excellente Lelie zorggroep met 

Synergie). 

c. De ontwikkelingen binnen het GGZ – bedrijf. 
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d. De zorginkoop door het bezoeken van informatiebijeenkomsten van verschillende zorgkantoren over 

de zorginkoop en de nadrukkelijke rol daarbij van cliëntenraden. 

e. Het daadwerkelijk aanwezig zijn bij zorg inkoopgesprekken. 

f. Het participeren in de zelfanalyse van de Lelie zorggroep en het opstellen van het ontwikkelplan  

met het oog op de zorginkoop 

g. Het adviseren ter zake van de Operatie FOCUS, waarin de aandacht voor kwaliteit en veiligheid 

wordt toegespitst, in combinatie met een doeltreffende en doelmatige Service Organisatie. 

h. De klachtenprocedure. 

i. Het strategisch plan 2016 - 2017; “DOEN!”. 

 

2.6 Ondernemingsraad  

Het jaar 2015 is een overgangsjaar geweest waarbij we de eerste helft van het jaar te maken hadden met drie 

zelfstandige Ondernemingsraden en een Concern Ondernemingsraad. In juni zijn er voor het eerst digitale 

verkiezingen georganiseerd voor de nieuwe medezeggenschap, namelijk één Ondernemingsraad met zeven 

Onderdeelcommissies. 

 

Ondernemingsraad Agathos 

De gesprekspartner is het eerste deel van 2015 van de Ondernemingsraad van Agathos de Raad van Bestuur 

geweest. Bij de Ondernemingsraad van Agathos zijn er geen aparte advies- en instemmingsverzoeken 

ingediend. De Ondernemingsraad heeft wel adviezen gegeven aan de Concern Ondernemingsraad m.b.t. 

verschillende advies aanvragen en instemmingsverzoeken. Een belangrijke adviesaanvraag was de IAH en 

teamcoach IAH. Tevens heeft de Ondernemingsraad van Agathos de regionale jaarplannen besproken en hun 

bevindingen zijn meegenomen naar de Concern Ondernemingsraad. 

De Ondernemingsraad van Agathos heeft  als initiatief een convenant opgesteld met als doel het veilig stellen 

van de identiteit van Agathos. 

 

Ondernemingsraad Curadomi 

De gesprekspartner is het eerste deel van 2015 van de Ondernemingsraad van Curadomi de Raad van Bestuur 

geweest. Bij de Ondernemingsraad van Curadomi zijn geen aparte advies- en instemmingsverzoeken 

ingediend. De Ondernemingsraad heeft wel adviezen gegeven aan de Concern Ondernemingsraad m.b.t. 

verschillende advies aanvragen en instemmingsverzoeken. Een belangrijke adviesaanvraag was de HbH. 

Tevens heeft de Ondernemingsraad van Curadomi de regionale jaarplannen besproken, en hun bevindingen 

zijn meegenomen naar de Concern Ondernemingsraad. 

 

Ondernemingsraad WZW 

De gesprekspartner is het eerste deel van 2015 van de Ondernemingsraad van WZW de directeur de heer Aad 

de Kool geweest. Bij de Ondernemingsraad van WZW zijn geen aparte advies- en instemmingsverzoeken 
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ingediend. De Ondernemingsraad heeft wel adviezen gegeven aan de Concern Ondernemingsraad m.b.t. 

verschillende advies aanvragen en instemmingsverzoeken. Een belangrijke adviesaanvraag was de 

reorganisatie van Waelestein. Tevens heeft de Ondernemingsraad van WZW de regionale jaarplannen 

besproken en hun bevindingen zijn meegenomen naar de Concern Ondernemingsraad. 

 

De Concern Ondernemingsraad 

De gesprekspartner van de Concern Ondernemingsraad was de heer Johan van der Ham ( voorzitter RvB). 

De Concern Ondernemingsraad heeft  twee keer de voorzitter van de Raad van Bestuur gesproken. 

Leden van de Concern Ondernemingsraad hebben deelgenomen aan: 

 Evaluatie van Sociaal Plan en aanpassing op het Sociaal Plan. Hierbij zijn ook de vakbonden HRM en 

de voorzitter van de Raad van Bestuur betrokken. 

 Klankbordgroep Niels fase 2. In deze klankbord groep werd gekeken wat regio’s van elkaar kunnen 

leren m.b.t. zelforganisatie. 

 Bezwarencommissie implementatie Niels fase 2. Mocht er rondom de invoering van zelforganisatie 

bezwaren zijn van medewerkers m.b.t. de procedure die volgens het plan werd gevolgd dan kon men 

naar een onafhankelijke bezwarencommissie. 

 

Het was prettig voor de Concern Ondernemingsraad om op deze wijze betrokken te zijn bij processen zodat 

een proactieve werkwijze gestalte kon worden gegeven. 

Advies- en instemmingsaanvragen die bij de Concern Ondernemingsraad zijn ontvangen en behandeld: 

 Harmonisatie arbeidsvoorwaarde in het kader van de werkkostenregeling 

 Gewijzigd ARBO beleid 

 IAH 

 Teamcoach IAH 

 HBH 

 Reorganisatie Waelestein 

 Klachten reglement cliënten 

 Businesscase CGGZ Focus 

 Diploma verzorgende 

 WGA GGZ, STAGG, IN de Bres en  De Driehoek 

 Begroting 2015 

 Reorganisatie De Driehoek 

 

Daarnaast heeft de Concern Ondernemingsraad een nieuw reglement gemaakt voor de nieuw te vormen 

Ondernemingsraad en een instellingsbesluit Onderdeelcommissies. 

Er was een commissie bestaande uit drie leden die de verkiezingen hebben voorbereid en uitgevoerd. 
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Voor het eerst was dit digitaal. Het maakte het mogelijk voor een ieder in de organisatie om te stemmen. Dit 

kan vanuit thuis en vanaf de werkplek. 

 

In de nieuw te vormen Ondernemingsraad is de volgende verdeling per werkmaatschappij: 

5 leden van WZW 

3 leden van Curadomi 

3 leden van Agathos 

1 lid van de CGGZ 

1 lid van de Service Organisatie 

 

In de Onderdeel commissie is een wisselend invulling van zetels aangezien de verdeling van medewerkers per 

regio  per werkmaatschappij anders zijn. De gesprekspartner van de Ondernemingsraad is de Raad van 

Bestuur en de gesprekpartners van de Onderdeelcommissies  zijn de regiodirecteuren. In de tweede helft van 

het jaar heeft de Ondernemingsraad de Raad van Bestuur drie keer gesproken.  

 

Advies- en instemmingsaanvragen, die bij de  Ondernemingsraad heeft ontvangen, zijn behandeld: 

 Verklaring Omtrent gedrag 

 Dorpsplein Het Facet 

 Operatie Focus 

 Klokkenluidersregeling 

 Reglement individueel klachtenrecht medewerker 

 Service Organisatie + aanvulling 

 Inzet WHS-scan 

 Kennismanagement en proceseigenaren 

 Herijking HR cyclus 

 Harmonisatie arbeidsvoorwaarden 

 Strategisch jaarplan 

 Roosterprotocol 

 Sociale zekerheid 

 

We kunnen terug zien op een bewogen jaar waarin “verandering“ van kracht was en veel inspanning van de 

Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies heeft gevraagd.  
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3. Beleid, inspanningen en prestaties 

 

3.1 Meerjarenbeleid 

2015 is het derde jaar waarin gewerkt is binnen het strategisch plan 2012-2015 ‘Samen voor een goede dag’. 

In ‘Samen voor een goede dag’ zijn twee principiële keuzes gemaakt die de basis vormen voor alle andere 

strategische keuzes: 

 

1. Continuïteit van de Christelijke zorg. 

2. De zorgrelatie tussen cliënt en medewerker vormt de basis van de besturing. 

 

De eerstgenoemde keuze geeft aan dat de autonomie van de individuele werkmaatschappijen altijd in het 

licht staat van de doelstelling van het geheel van Lelie zorggroep. Er is in 2015 (verder) gewerkt aan meer 

onderlinge verbondenheid en betrokkenheid tussen werkmaatschappijen en met het concern. In 2015 is de 

regionalisering ook verder vorm gegeven door onder andere de implementatie van de regionale 

medezeggenschap, een nieuwe beleidscyclus binnen het concern en het doorvertalen naar een regionale 

aansturingsstructuur op het primaire proces over de merken heen (regionale management overleggen).  

 

De herinrichting heeft geleid tot de implementatie van het nieuwe inrichtingsmodel van onze organisatie 

waarin is gekozen voor een besturingsmodel met vijf regiodirecteuren en een bestuurssecretaris als 

coördinerend mechanisme in de strategische staf. Bij de nieuwe opzet van de Service Organisatie is ervoor 

gekozen de bestuurssecretaris de rol van Directeur Service Organisatie te laten vervullen. De tweede keuze 

die genoemd werd, namelijk de cliënt-medewerker-relatie de basis van de besturing laten zijn, betekent dat 

we willen dat de cliënt uitgangspunt is van ons handelen en daarin zijn de dagelijkse ontmoetingen van onze 

medewerkers (zorgmedewerkers, vrijwilligers, facilitaire medewerkers etc.) met de cliënt van cruciaal belang. 

 

Uit deze beide principiële keuzes is een aantal belangrijke strategische thema’s gedetecteerd en daaraan zijn 

strategische opgaven verbonden. In 2015 is verder vormgegeven aan de uitwerking van de opgave om de staf 

en ondersteuning in lijn te brengen met de ondersteuningsbehoefte uit de regio’s. In 2015 hebben we ons 

nieuwe strategisch beleidsplan “Doen!” vastgesteld op basis waarvan we de komende twee jaren zullen 

werken. “Doen!” is het plan waarin wij beschrijven om ons huis op orde te brengen gedurende de 

hervormingen in de zorg. “Doen!” is daarmee het executieplan om te komen tot een toekomstbestendige 

organisatie zowel in de intramurale als extramurale zorg.  Een belangrijke stap die we daarin zetten, is het 

werken vanuit kerngemeenten. In de intramurale zorg streven we ernaar ons aanbod zoveel mogelijk te 

verankeren in de wijk en te blijven investeren in specialismen zoals zorg voor Korsakov-patiënten en 

palliatieve zorg. Dit alles doen we vanuit onze christelijke wortels en identiteit, waarbij de Bijbel de basis is 

voor ons denken en handelen en waarin we in ons dagelijks werk navolgers van Christus proberen te zijn. 
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3.2 Algemeen beleid verslagjaar 

In 2015 heeft een herbezinning plaatsgevonden op basis van onderstaande ontwikkelingen. De 

veranderingen in WLZ, WMO, ZVW vragen om een meer regionale aanpak. Als landelijke zorgaanbieder is 

gekeken vanuit het begrip kerngemeenten naar de positionering van onze producten en diensten. Lelie 

zorggroep heeft vanuit haar missie en visie de zorg gecontinueerd in heel Nederland voor haar cliënten. Dit 

heeft geleid tot een onhoudbaar verdienmodel. In de WMO zijn met meer dan tweehonderd gemeenten 

contracten afgesloten (en de opvolging daarvan met verschillende eisen op gebied van rapportage en 

monitoring). Dit model is geëvalueerd in 2015 en heeft geleid tot de keuze voor kerngebieden. Hier is in 

2015 een begin mee gemaakt en de stap om te komen tot kerngemeenten wordt in 2016 definitief 

doorgevoerd. We investeren in gebieden waar het aanbod van Lelie zorggroep van voldoende omvang is om 

lokaal het verschil te maken. Dit betekent ook dat we de zorg zullen moeten afbouwen in een aantal 

gebieden waar het financieel niet meer haalbaar is om kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren. 

 

NIELS 

Er is in 2015 gekozen om als NIELS fase 2 ‘zelforganisatie’ gefaseerd in te voeren, na in 2014 te zijn gestart 

met de regionale inrichting van onze organisatie. Dit houdt in dat per team de teamtaken planning en 

kwaliteit zijn doorgevoerd. Met betrekking tot planning wordt hiermee meer regelruimte gecreëerd voor 

medewerkers. Het kwaliteitsaspect wordt verbonden met proceseigenaren (MT niveau) die vanuit 

professionele inhoudelijke input de besluitvorming in MT en de daarbij horende implementatie ter hand 

nemen. De bijdrage aan de inhoudelijk beleidsontwikkeling door de professional wordt hiermee vergroot en 

leidt tot eenduidiger kwaliteitskaders die in de teams ten uitvoer worden gebracht. In het najaar van 2015 is  

Operatie Focus doorgevoerd met de opzet van de nieuwe Service Organisatie, waarin alle stafonderdelen 

zijn ondergebracht onder leiding van de directeur Service Organisatie. Op deze manier is lijn en staf 

slagvaardig met elkaar verbonden. 

 

Service Organisatie 

De nieuwe Service Organisatie staat voor hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van het primaire 

proces. De Service Organisatie wil de Raad van Bestuur en de lijnmanagers (directeuren en teamcoaches) 

optimaal ondersteunen in de besluitvorming. Tevens vervult zij de rol om toe te zien dat de strategische 

ambities en doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden en wet- en regelgeving op een juiste 

wijze wordt en kan worden toegepast. Om de Service Organisatie efficiënt en effectief te organiseren is een 

nieuwe structuur gekozen. Het nieuwe MT van de Service Organisatie zal slagvaardig en met daadkracht de 

processen zodanig optimaliseren dat de huidige reorganisatie effectief uitgevoerd kan worden.  

 

Facilitaire zaken 

In 2015 hebben we het Facilitaire Bedrijf verbijzonderd in de aansturing. Het Facilitaire Bedrijf ziet zich 

geconfronteerd met talloze uitdagingen waaronder het voedingsconcept, de kwaliteit van de schoonmaak, 
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de extramuralisering en het strategische vastgoeddossier waar aansturing door een directeur Facilitair 

Bedrijf noodzakelijk voor is. Gedurende de komende twee jaren zullen wij met de directeur Facilitair Bedrijf 

de huidige dienstverlening ombouwen richting een toekomstbestendig dienstverleningsconcept. De 

samenwerking met enerzijds het primaire proces alswel met de Service Organisatie zal daarin meer-en-

meer gezocht worden. Dat betekent ook dat de werkzaamheden en organisatie van de facilitair 

medewerkers zullen veranderen. Om daartoe te komen zijn meer uniformiteit en een nieuwe indeling van 

functies van facilitair medewerkers noodzakelijk. In 2016 zal deze reorganisatie worden doorgevoerd. 

 

Behandelzaken 

De afdeling Behandelzaken is omgevormd van een centrale dienst naar een dienst per regio. Door de 

inbedding in de regio’s ontstaat directe (ver)binding met het primaire proces. De synergie van de dienst 

voor het geheel in kader van roosterdiensten, opleidingen, continuïteit, vakgroepen e.d. is behouden 

gebleven en is geborgd in de functie van productmanager behandelzaken. De teamleiders op locatie zijn nu 

de direct leidinggevenden van alle behandelaars. Met deze inbedding is de samenhang tussen zorg en 

behandelzaken meer geborgd op locatieniveau en kunnen de regiodirecteuren zelfstandig sturen op de 

kwaliteit van de integrale bedrijfsvoering.  

 

Inkoop 

In 2015 is een aantal belangrijke overeenkomsten herzien en geoptimaliseerd. Bij samenwerking met grote 

leveranciers werken we vanuit strategisch partnerschap. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar 

procesefficiëntie. Dat houdt in: bestellen volledig online, logistiek bundelen en facturatie digitaliseren. 

Hiermee wordt bestellen door zelfsturende teams gefaciliteerd en worden proceskosten teruggedrongen. 

Essentieel in dit proces is de inzet van Axxerion. Dit pakket wordt gebruikt voor crediteurenadministratie, 

inkoop, contractbeheer (ook WMO en HbH contracten), CRM, FMIS, meldingen, bestellen van 

verbruiksartikelen en het uitvoeren van leveranciersbeoordelingen/ enquêtes.  

 

CGGZ 

In 2015 is gestart met de harmonisatie van alle werkprocessen binnen de drie CGGZ onderdelen (STAGG, In 

de Bres en Cruciaal). Dit betekent ook het in elkaar schuiven van drie kwaliteitshandboeken naar één 

kwaliteitshandboek.  Beleidskeuzes binnen het primair proces vinden plaats op basis van draagvlak binnen 

het behandelexpertise team. Een voorbeeld van zo’n beleidskeuze is het onderwerp zorgpaden. In 2015 zijn 

de zorgpaden van Cruciaal en In de Bres geharmoniseerd. De zorgpaden zijn inhoudelijk in elkaar geschoven 

en getoetst aan de hand van de multidisciplinaire richtlijnen. Daarna hebben de afzonderlijke behandelaren 

feedback gegeven. Een andere beleidskeuze is e-health. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van 

een personal health record platform voor alle CGGZ cliënten. In samenwerking met de Hoop en Eleos zijn e-

health modules ontwikkeld die geïntegreerd worden in de zorgpaden.  
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In 2015 hebben we afscheid genomen van onze enige zorgpartner in de GGZ. Deze zorgpartner was sinds 

2012 aan ons verbonden. De Lelie zorggroep heeft besloten om geen zorgpartners c.q. onderaannemers 

meer toe te laten in de GGZ. Het bedrijfsmodel van de GGZ vraagt om een directe en actieve betrokkenheid 

van de lijn- en Service Organisatie wat onvoldoende te realiseren is in het concept van zorgpartnerschap. 

Om deze reden heeft Lelie zorggroep besloten om het contract te beëindigen met haar partner. Op dit 

moment vinden er samenwerkingsgesprekken plaats met een andere strategische partner in de GGZ om 

duurzaam samen te werken.  

 

Wijkverpleging 

De hervormingen in de langdurige zorg hebben groot effect gehad op de organisatie van de extramurale 

verzorging en verpleging. De verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige, welke in sommige teams 

ook nog niet voldoende vertegenwoordigd was, is ineens veel groter geworden. Lelie zorggroep heeft in 

samenwerking met de CHE de (wijk)verpleegkundigen een scholing aangeboden om het indiceren van zorg 

eigen te maken. De gestelde deadline van 1 mei, waarvoor alle herindicaties gereed moesten zijn is door 

grote inzet van onze wijkverpleegkundigen gehaald. Hierbij is gebruik gemaakt van het classificatiemodel 

van Omaha dat geïntegreerd is in het ECD. De verbinding en signalering vanuit WMO (wijkverpleging S1) 

naar ZVW (wijkverpleging S2) en huisarts vragen nog om aandacht. De professionele samenwerkingslijnen 

kruisen hier nog wel eens de bestuurlijke en gemeentelijke lijnen.  

 

HBH 

In 2015 zijn meerdere gemeenten overgegaan op resultaatfinanciering. Er zijn arrangementen samengesteld 

met de cliënten die uitgaan van de eigen kracht van de  cliënt, inzet van het sociale netwerk, voorzieningen 

in de  wijk en professionele inzet vanuit de HBH. In de gemeenten waar op deze manier wordt gewerkt,  

hebben alle HBH medewerkers een training gehad om zich deze nieuwe manier van werken eigen te maken. 

Daarnaast is een aantal gemeenten in 2015 overgegaan naar Algemene Voorzieningen voor de 

schoonmaakondersteuning. In de gemeenten Veenendaal en Katwijk heeft deze vorm een forse stijging van 

cliënten teweeg gebracht. Nadeel van deze voorziening is het lage uurtarief. Echter in Katwijk is het tarief 

voor 2016 met 2 euro per uur verhoogd. In Veenendaal worden hier nog gesprekken over gevoerd. In 

Kampen heeft dit tot vermindering van het cliënten aantal geleid. 

 

HHT 

In 2015 is de huishoudelijke toelage ingevoerd. Deze regeling heeft in 2015 in alle gemeenten, waar Lelie 

zorggroep actief is, nieuwe cliënten opgeleverd. In verschillende gemeenten is begonnen met een 

tussenvorm van zorg tussen HBH en BG, de zogenaamde lichte ondersteuning of woonondersteuning. In 

nauwe samenwerking met de IAH worden deze vormen van ondersteuning ingezet bij cliënten die zelf de 

regie niet meer hebben en die naast de HBH aangestuurd moeten worden tot zelfzorg, ondersteuning nodig 

hebben bij het voeren van de administratie en hulp nodig hebben bij het onderhouden en versterken van 
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het netwerk. 

 

Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning 

De transitiecommissie sociaal domein heeft van de staatsecretaris van VWS de opdracht gekregen om 

gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij het opstellen van de “code verantwoordelijk 

marktgedrag Thuisondersteuning”. In gemeenten waar Lelie zorggroep in onderhandeling is over het tarief 

voor de HBH wordt verwezen naar de code. Verschillende gemeenten waar wij in 2015 hebben 

onderhandeld hebben voor 2016 de tarieven conform de code aangepast. Lelie zorggroep handelt conform 

de code verantwoordelijk marktgedrag van thuisondersteuning.  

 

IAH, WMO en Jeugdwet 

Binnen de IAH en de V&V wordt er zorgondersteuning op scholen geleverd. Er is  gestart om deze werkwijze  

opnieuw te bekijken en aan te passen daar waar nodig. Er is een groot aantal cliënten die eerst onder de 

AWBZ vielen, maar nu in de WLZ komen. Dit vraagt aanpassingen in de wijze waarop de zorgplannen 

worden opgesteld. In 2015 zijn er de nodige veranderingen geweest binnen  de IAH door de WMO en de 

Jeugdwet. Er zijn met alle gemeenten waar Lelie zorggroep cliënten heeft die Begeleiding/ Behandeling 

vanuit de AWBZ ontvingen, contracten getekend om vanuit de WMO of de Jeugdwet de hulpverlening 

(zowel vanuit de IAH als vanuit de V&V en Zorgpartners) te continueren en nieuwe cliënten aan te kunnen 

nemen.  

 

Iedere gemeente(regio) stelt zijn eigen eisen aan de wijze waarop de hulpverlening geboden wordt. Denk 

hierbij aan de wijze van opstellen van het hulpverleningsplan, wijze van financiering, wijze van 

verantwoording. Dit betekent voor de medewerkers een andere wijze van werken. Daarbij zien we dat de 

trajecten korter worden, de resultaten moeten nog concreter beschreven staan en de inzet van het netwerk 

neemt hierbij een belangrijke rol in. Er is door gemeenten uitvraag gedaan naar de wijze waarop met  IAH 

meer cliënten van hulpverlening kunnen worden voorzien met minder middelen. Lelie zorggroep heeft  

daarbij aangegeven dat er al veel wordt gedaan met inzet van netwerk en het oplossingsgericht werken. Er 

wordt teruggekoppeld dat we als organisatie al ver zijn in het proces van transformatie. Voor het jaar 2016 

is het de uitdaging om de beloofde innovaties waar te maken. De medewerkers vanuit de IAH die met 

jeugdigen werken, zijn geregistreerd in het Kwaliteitskader Jeugd. Dit betekent dat zij verplichte scholingen 

moeten volgen, dat er eisen worden gesteld  aan intervisie/ werkbegeleiding/ supervisie én dat er een 

minimaal aantal uren gewerkt dient te worden. Alle medewerkers IAH zijn in 2015 geschoold in ‘omgaan 

met Agressie in de zorg’. Met de (senior) coaches wordt nader afgesproken hoe de scholing een vervolg gaat 

krijgen bij de medewerkers. Ook binnen de IAH zijn we gestart met het verder doorvoeren van 

Zelforganisatie. De teams deden al veel zelf: plannen van cliënten, aanvragen van beschikkingen. Per regio 

zijn er wel verschillen zichtbaar hoe de zelforganisatie vorm krijgt, dit is afgesproken in het project NIELS 

fase 2.  
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Externe contacten 

Via Slingedael worden warme relaties onderhouden met het Korsakov Kennis Centrum. Dit jaar is het 

TopCare certificaat behaald als blijk van goede kwalitatieve zorg en behandeling, gekoppeld aan 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Met de afdeling medische microbiologie van het Franciscus Gasthuis & Vlietland is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van hygiëne en preventie met o.a. een structurele 

inzet van de ziekenhuishygiënist. Er wordt een programma ontwikkeld van audits, verbeterplannen, training 

en scholing.   

 

Met het IJsselland ziekenhuis is gewerkt aan nieuwe contracten op het gebied van medicatie en 

laboratorium die begin 2016 worden getekend en uitgevoerd. Tevens participeert Lelie zorggroep in de 

Transmurale Zorgbrug van het IJsselland ziekenhuis met veel betrokken ketenpartijen. Het onderdeel 

overdracht heeft de nodige aandacht en na de voorbereidingen in 2015 moet dat in 2016 de gewenste 

resultaten op gaan leveren. 

 

Lelie zorggroep is in 2015 eveneens lid geworden van de coöperatie Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. 

Deze organisatie zet zich in voor de continuïteit van de christelijke jeugdhulp in Nederland. In dat kader zijn 

eveneens regionale samenwerkingsverbanden opgezet tussen collega-organisaties die de ketenbenadering 

effectueren.  

 

Projecten 

In 2015 zijn we gestart met een aantal grote projecten die we hieronder toelichten.  

 

Reaal  

CGGZ, Agathos IAH en KMW De Driehoek hebben deel genomen aan het project ‘ReAALiseren met Lelie 

zorggroep'. Dit was een samenwerkingsverband tussen Zorgportaal Rijnmond en Lelie zorggroep met als 

doel e-Health binnen verschillende organisatieonderdelen van Lelie zorggroep te implementeren en zo o.a. 

de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Dit project maakte weer deel uit van het Europese project 

(make it) ReAAL. De letters AAL staan voor Ambient Assisted Living. Er is gebruik gemaakt van een 

internetomgeving met drie online modules, ook wel ‘Online zelfhulp' genoemd. Naast deze modules konden 

binnen Lelie zorggroep ook andere toepassingen op het gebied van gezondheid en zelfmanagement in 

gebruik worden genomen, zoals beeldcommunicatie, een smartwatch of een bloeddrukmeter. Deze waren 

met name van toepassing voor de ouderenzorg van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn. Voor meer 

informatie over het project ReAAL en Zorgportaal Rijnmond zie www.zorgportaalrijnmond.nl/project-reaal. 

De looptijd van het project was tot 31 december 2015. 

http://www.zorgportaalrijnmond.nl/project-reaal
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Niels 2 

Met het project NIELS fase 2 hebben we beoogd verantwoordelijkheden laag neer te leggen in de 

organisatie. Door middel van een gedegen voorbereiding en een zorgvuldige implementatie hebben we nu 

twee teamtaken landelijk belegd in onze teams. De taak planning van zorg wordt door de zorgmedewerkers 

zelfstandig opgepakt en georganiseerd binnen het team. Naast deze teamtaak zijn de professionals ook zelf 

verantwoordelijk om de kwaliteit te borgen binnen het team. Onder kwaliteit wordt enerzijds verstaan de 

deskundigheid c.q. vakvolwassenheid van de professionals. Anderzijds wordt hieronder ook de kwaliteit van 

registratie verstaan.  

 

BI Tool  

In het afgelopen jaar waren de inspanningen er vooral op gericht om de koppelingen tussen onze BI-tool en 

de desbetreffende deelsystemen te realiseren. Inmiddels zijn deze tot stand gekomen voor de financiële, 

personele en deels de cliëntregistratie systemen. In het eerste kwartaal 2016 zullen de koppelingen met het 

roosterpakket, IMZ- en GGZ registratiesystemen gerealiseerd worden. Vervolgens zullen dashboards 

ontwikkeld worden, waarna in het eerste half jaar de uitrol naar de organisatie plaats zal vinden.  

 

Gastvrijheid  

Dit project is getemporiseerd en ondergebracht bij de nieuwe directeur Facilitair Bedrijf. In dit project werd 

beoogd om een nieuw gastvrijheidsconcept te ontwikkelen voor onze intramurale voorzieningen. De 

belevingsaspecten van wonen en zorg zouden hierin opnieuw onderzocht worden.  

 

Prinsessenhof  

De voorbereidingen zijn getroffen voor het vernieuwende zorgconcept van het nieuwbouwproject 

Prinsessenhof in Krimpen aan den IJssel. Op deze locatie kunnen, naar verwachting vanaf het voorjaar van 

2017, cliënten met een Wlz indicatie (VPT VV05 en VV06) wonen. De cliënten zullen kleinschalig  en 

zelfstandig wonen, maar wel in een beschermde woonomgeving met zorg bij de hand. Het gaat om achttien 

zorgstudio’s, verdeeld over twee groepen van negen woningen met een gezamenlijke gemeenschapsruimte 

en ondersteunende ruimte. De studio’s krijgen een zodanige huurprijs, dat bewoners in aanmerking kunnen 

komen voor huurtoeslag. Lelie zorggroep verhuurt de studio’s en levert de zorg. 

 

Migratie Koningshof  

In het voorjaar 2015 zijn gesprekken gevoerd met het zorgkantoor om de zorg aan bewoners in 

verzorgingshuis De Koningshof te waarderen als verpleeghuiszorg. De zorgzwaarte van de bewoners bleek 

dermate zwaar dat de multidisciplinaire behandeling vanuit de huisartsen niet goed meer was te 

waarborgen. Beter passend zou verpleeghuiszorg met 7x 24 uurs behandeling zijn vanuit de eigen 

zorggroep. Tevens biedt dit meer perspectief voor de langere termijn bij het vinden van adequate 
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antwoorden op de verouderde huisvesting. Per 1 september 2015 is Lelie zorggroep zorg met behandeling 

gaan leveren. In aanloop daarheen zijn een aantal bewoners met een lage ZZP verhuisd. Het najaar heeft in 

het teken gestaan van het inregelen van de multidisciplinaire verpleeghuiszorg en het treffen van enkele 

noodzakelijke (bouwtechnische) investeringen. Op 3 december is De Koningshof gevisiteerd door de IGZ in 

verband met de aanvraag tot BOPZ-erkende instelling. Deze is afgegeven.  

 

Mantelzorg 

Begin 2016 hebben wij op basis van onze inspanningen in de voorgaande jaren de erkenning gekregen tot 

mantelzorgvriendelijke organisatie. Met deze erkenning is er waardering voor onze jarenlange inzet voor de 

mantelzorgers gekomen. Hiermee is eveneens zichtbaar geworden dat Lelie zorggroep als werkgever 

aandacht heeft voor de persoonlijke situatie van medewerkers als zij zich bevinden in een 

mantelzorgtraject. In Rotterdam is Lelie zorggroep betrokken bij werk- fit plaatsen die de gemeente 

Rotterdam aanbiedt aan mensen die weer voorbereid zijn om de arbeidsmarkt op te gaan, maar nog  geen 

werkervaring hebben. Deze werkervaringsplaatsen van drie maanden worden aangeboden door onze 

locaties. Met profielomschrijvingen wordt duidelijk gemaakt wat er verwacht wordt van de kandidaten. 

Werkervaring wordt opgedaan in huiskamers van de zorginstellingen en de coördinator vrijwilligers 

monitort de werk- fit medewerker die competenties ontwikkelt en de cliënten krijgen meer aandacht en 

recreatie mogelijk heden. Het doel is om met de opgedane werkervaring en ontwikkelde competenties 

sneller een betaalde baan te kunnen vinden. Met de migranten kerk Skin in Rotterdam  zijn goede contacten 

en er zijn vrijwilligers die op de locaties in Rotterdam  ervaring op doen met vrijwilligers werk of een werk 

ervaring plaats. Lelie zorggroep heeft hierbij een bijdrage geleverd in de vorm van een sollicitatie speeddate 

voor migranten die een training gevolgd hadden. Lelie zorggroep is betrokken bij verschillende welzijn 

overleggen en sluit nauw aan bij de welzijn activiteiten in de verschillende wijken in Rotterdam. In 

samenwerking met Welzijn organisaties(parasolgroepen) is de dag voor de mantelzorg georganiseerd op 10 

nov 2015.  

 

Palliatieve zorg 

Voor een verdere verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg en doorgaande professionalisering van 

verpleegkundigen, wordt doorlopend scholing, in de vorm van de basiscursus palliatieve zorg, aangeboden 

aan de zorgverleners van Lelie zorggroep. Palliatieve zorg wordt hierbij geformuleerd als zorg voor cliënten 

die niet meer medisch te genezen zijn, de chronisch zieken. Het grootste deel van de aan onze zorg 

toevertrouwde cliënten valt hiermee onder deze benaderingswijze. In de eindfase van het leven wordt de 

term terminale zorg gebruikt. Inhoudelijk loopt dit in elkaar over. Doel is om de zorg in de locaties, de 

palliatieve units, het hospice en in de thuiszorgteams naar een gelijkwaardig en hoog niveau te brengen. 

Binnen de organisatie is een consultatieteam ontwikkeld, waar men terecht kan voor medisch-ethische 

vragen of zorginhoudelijke dilemma’s waarop men binnen het externe netwerk geen antwoord vindt.  
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Kleinschalige woonzorgconcepten 

Binnen Regio Noordoost zijn drie kleinschalige woonzorgvoorzieningen gelegen. Twee daarvan, 

Dannenborgh en Vellerveste, zijn in 2015 overgenomen van één van de voormalige zorgpartners. In de 

afgelopen periode is er veel energie gestoken in het harmoniseren van de voorzieningen met de 

voorzieningen van Lelie zorggroep. De bezetting voor Huize Nieuwoord ontwikkelde zich aan het eind van 

2015 positief. De beide andere voorzieningen hadden al een goede bezetting. De samenwerking met 

zorgpartners is anders vormgegeven. De directe relaties binnen de regio’s zijn verstevigd. Daarnaast is een 

doorstart gemaakt om de kwaliteitsborging en ondersteuning van de zorgpartners te verbeteren. Het 

bewustzijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg is toegenomen. Dit proces 

wordt in 2016 voortgezet en verder uitgebouwd. De auditors van Lelie zorggroep vanuit de afdeling Beleid 

Kwaliteit en Audit gaan hier een belangrijke rol in vervullen. 

 

Implementatie ECD 

Tegelijkertijd met de start van de Wijkverpleging georganiseerd onder de Zorgverzekeringswet, heeft Lelie 

zorggroep ook een nieuw Elektronisch Cliëntendossier (ECD)(NEDAP ONS) geïmplementeerd voor de 

extramurale thuiszorg teams. Doel was om de wijkverpleegkundige goed te faciliteren bij het indiceren en 

organiseren van zorg en het terugdringen van onnodig papierwerk bij de indicatiestelling. De 

(door)ontwikkeling van het ECD en de nieuwe manier van werken bleken uitdagingen te zijn, zowel op 

praktisch als op administratief gebied. Verdere doorontwikkeling zal nog nodig zijn om alle zorgverleners 

optimaal te kunnen ondersteunen. Tevens zal gezocht worden naar de aansluiting op een nieuw ECD voor 

de intramurale zorgteams. De implementatie van het ECD heeft de organisatie veel tijd en energie gekost.  

 

Medewerkerstevredenheid 

Er is een vervolg gegeven aan het MTO uit 2014. Hiervoor zijn eigen verkorte vragenlijsten opgesteld. Deze 

vragenlijsten zijn in maart/ april 2015 uitgezet. De uitslagen zijn per team, regio en overall teruggegeven. 

Voor alle teams zal een norm worden afgesproken. Om toch iets te kunnen zeggen over de vraag of een 

team tot de laagste groep, middengroep of koplopers behoort in de organisatie is een 

organisatiegemiddelde berekend. In de regiodashboards van het MTO zijn de teams met kleuren geduid in 

de laagste groep, middengroep of koplopers.  

 

3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 

HKZ Kwaliteitskeurmerk 

Lelie zorggroep wil zich positief onderscheiden op de kwaliteit van haar zorg. Naast betrokken, capabele 

medewerkers, is goed kwaliteitsmanagement vereist. Het kwaliteitsmanagement op het niveau van de 

werkmaatschappijen wordt vormgegeven met behulp van het HKZ-certificatieschema. Naar aanleiding van de 

periodieke audit uit 2014 is in 2015 verder uitwerking gegeven aan de plannen van aanpak behorend bij de 

geconstateerde tekortkomingen. In 2015  hebben Cruciaal, Agathos en Curadomi opnieuw het HKZ keurmerk 
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behaald. In 2015 zijn stappen gezet om een organisatie brede auditcyclus te realiseren. Onderdeel hiervan 

zijn onder andere de interne auditcyclus en de directiebeoordeling. In 2015 is de directiebeoordeling voor alle 

merken samengevoegd. Daarnaast is de interne auditcyclus procesgericht, over de merken heen, 

vormgegeven. Hierbij is wel de splitsing EMZ/IMZ/GGZ aangehouden. Het Kwaliteitsbureau voert deze 

procesaudits uit. Door de interne audits op deze wijze uit te voeren en de audits te bundelen in drie periodes 

per jaar is de belasting van het primair proces geconcentreerd en leveren de interne audits meer inzicht op in 

de werking van het Kwaliteitsmanagement Systeem in de organisatie en voldoende input voor de continue 

verbetercyclus. 

 

Voor de drie werkmaatschappijen binnen christelijke geestelijke gezondheidszorg stond 2015 in het teken van 

certificering. De periodieke HKZ audit voor werkmaatschappij Cruciaal is in juli door certificerende instelling 

DNV positief afgerond. Werkmaatschappij In de Bres was door haar faillissement haar HKZ ggz certificaat 

verloren. In de Bres heeft in mei haar HKZ certificaat behaald met o.a. een documentbeoordeling vanwege 

een nieuw kwaliteitshandboek. Voor werkmaatschappij STAGG stond een periodieke HKZ audit gepland in 

december 2015.  Echter besloot de Raad van Bestuur tijdens het verslagjaar over te gaan van HKZ certificatie 

per werkmaatschappij naar een ISO concern certificatie. De initiële ISO certificatieaudit was gepland in 

januari 2016, waardoor STAGG niet meer in aanmerking kwam voor een HKZ audit. Vanwege het feit dat HKZ 

tevens ISO compatibel is, is de ISO audit ook met succes afgerond.  

 

Veiligheid 

Aandacht voor veiligheid van hulpvrager én hulpverlening is een centraal thema binnen Lelie zorggroep. Het 

veiligheidsbeleid en de scope van het traject veiligheid en de ambitie voor de komende jaren zijn vastgesteld. 

Dit heeft geleid tot een start met de inrichting van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Er zijn 

veiligheidsindicatoren benoemd die de voortgang in de processen meten. Commissies en overleggen over 

veiligheid worden gecentraliseerd. Er is aandacht geweest voor bewustwording en stimulering van de 

veiligheidscultuur door o.a. het houden van audits, het uitbrengen van thematische nieuwsbrieven en door 

op verschillende manieren het onderwerp veiligheid ter sprake te brengen.  

 

3.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  

 

3.4.1  Kwaliteit van zorg 

De verplichting om een meetweek zorginhoudelijke indicatoren Normen verantwoorde zorg uit te voeren, is 

in 2015 komen te vervallen. Omdat er met het vervallen van deze verplichting aangegeven is dat er op andere 

wijze uitvraag resultaten normen verantwoorde zorg plaats zal gaan vinden, heeft het kwaliteitsbureau wel 

een meting uitgevoerd. Deze meting is uitgevoerd middels dossieraudits. De resultaten hiervan zijn 

teruggeven aan de teams. Uit de meting werden meerdere aandachtspunten duidelijk. Over het algemeen 

blijkt dat het SMART doelen stellen in het zorg(leef)plan en het juist uitvoeren van evaluaties van het zorg 
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(leef) plan extra aandacht behoeven. In 2015 is het cliëntwaarderingsonderzoek EMZ uitgevoerd. Cliënten van 

Agathos en van Curadomi zijn gevraagd naar hun tevredenheid over de uitvoering van zorgverlening. Dit 

onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Lelie zorggroep scoort alleen op “effecten van zorg op 

iemands leven” lager dan de landelijke spiegel. Op de overige onderdelen van het onderzoek scoort Lelie 

zorggroep hoger dan de landelijke spiegel. De resultaten van het onderzoek zijn teruggeven aan de 

verschillende teams.    

 

3.4.2 Klachten 

De klachtenbemiddeling, zoals die wordt uitgevoerd door de klachtenfunctionaris, is een laagdrempelige 

manier om onvrede op te lossen. De klachtenfunctionaris houdt zich aan de regels van het 

klachtenreglement. Een klachtenbemiddeling duurt enkele uren tot enkele weken. Bij de klachtenfunctionaris 

kunnen klachten telefonisch of schriftelijk worden ingediend, ook is er de mogelijkheid om een digitaal 

klachtformulier in te vullen via de website van de respectievelijke werkmaatschappij. De klachtenfunctionaris 

neemt geen standpunt in over wie er gelijk heeft. Ook verloopt de klachtenbemiddeling vertrouwelijk. 

Uitgangspunt is dat de klagende partij, samen met de klachtenfunctionaris, van tevoren bepaalt welk doel hij 

of zij met de bemiddeling wil bereiken. De klagende partij bepaalt uiteindelijk of hij/zij tevreden is met het 

resultaat van de bemiddeling. 

 

Overzicht van klachten tot en met 30 april 2015 

 

Soort Agathos Cruciaal Curadomi 

Communicatie/informatie 4 1  

Deskundigheid   1 

Overig (alarmering)   2 

 

Overzicht van klachten vanaf 1 mei 2015  

 

Soort 1 RNW 2 GH 3 ZW 4 RZ 5 NO 6 GGZ 

Communicatie/informatie 3 2 3 3 7 16 

Deskundigheid 2    2  

Financiën 4 5 2 1 2 4 

Overig 1 3  2 1 1 

Val 1      

Bejegening 3 2  2 1  

Schoonmaak 1 1 1    

Medicatie 1      

Wondverzorging 1      

te laat geleverde zorg  2     

Ongewenst gedrag  1     
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Toelichting op het aantal klachten 

Van de 89 personen, die in 2015 hun klacht hebben ingediend, zijn er negen nog in behandeling en vijf 

cliënten niet tevreden over de afhandeling. Vier van de vijf meldingen hebben betrekking op het vertrek van 

de behandelaar binnen de GGZ en één melding heeft betrekking op bejegening op een afdeling binnen de 

intramurale zorg. 

 

3.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers  

 

Manier van werken 

Lelie zorggroep heeft ingezet op het zo laag mogelijk neerleggen van verantwoordelijkheden in de 

organisatie. De managementstructuur moet daaraan dienstig zijn. Door de inzet van het programma NIELS 

zijn er minder managementlagen. Dit had als doel snellere besluitvorming, korte lijnen, meer efficiency en 

meer middelen (geld) beschikbaar voor het primaire proces. Daarnaast kan met deze structuur worden 

ingezet op de invoering van zelforganisatie waarbij de verantwoordelijkheid maximaal wordt vormgegeven in 

de teams.  

 

Doelstelling en inspanningen 

De inzet van medewerkers binnen Lelie zorggroep en hun prestatie worden bepaald door de relatie tussen 

cliënt en medewerker. Deze relatie staat centraal binnen Lelie zorggroep.  

Dit wordt allereerst professioneel geladen door de medewerkers van Lelie zorggroep en versterkt vanuit de 

christelijk identiteit waar vanuit dag in - dag uit wordt gewerkt. Wat dit betekent in waarden wordt duidelijk 

gemaakt in de acht kernwaarden: acceptatie, bewogenheid, eerlijkheid, liefde, moed, nederigheid, volharding 

en vreugde. Ongeacht functie of onderdeel binnen Lelie zorggroep zijn deze kernwaarden van toepassing. 

 

Wijze van uitvoering 

De inzet en wijze van uitvoering van de medewerker vindt zo dicht mogelijk plaats bij de cliënt. Daar waar 

mogelijk worden de bevoegdheden maximaal gedelegeerd voor zover de vakvolwassenheid van de 

medewerker dit toelaat. Dit betekent voor Lelie zorggroep zo min mogelijk managementlagen. De 

vormgeving daarvan krijgt al een aantal jaren vorm en in 2015 zou zelforganisatie in de teams zijn  vertaalslag 

krijgen. Dit is voluit gestart maar tegen de zomer van 2015 getemporiseerd vanwege de bedrijfseconomische 

omstandigheden die noodzaakten om eerst kwaliteit en bedrijfsvoering op orde te krijgen. Er is uiteindelijk 

doorgepakt met een beperkt aantal taken.  

 

Ontwikkelingen en reorganisatie 

De druk op de bedrijfsvoering heeft in 2015 naast reorganisaties die betrekking hadden op zelforganisatie en 

gevolgen van aanbestedingen in het kader van de WMO ook geleid tot een reorganisatie gericht op krimp van 

de ondersteunende functies binnen Lelie zorggroep. De focus op een efficiënte bedrijfsvoering zal ook in 
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2016 verder vorm moeten krijgen. Ondanks de impact van deze ontwikkelingen is er geen sprake van stijging 

van het verzuimpercentage . Wel is te merken dat de voortdurende reorganisaties als gevolg van interne en 

externe ontwikkelingen impact hebben op het uithoudingsvermogen van de medewerkers. De behoefte aan 

stabiliteit en rust is groot.  

 

Ontwikkelingen en arbeidsmarkt 

Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt is binnen de VVT dat het aandeel niveau 1 en 2 flink daalt en 

de vraag naar verzorgenden niveau 3 met name in Rijnmond, niveau 4 verpleegkundigen en niveau 5 

wijkverpleegkundigen sterk groeit. Ook heeft Lelie zorggroep een tekort aan HBO/wijkverpleegkundigen. 

Binnen de GGZ groeit de behoefte aan HBO+ en WO gespecialiseerd personeel. De volgende algemene 

conclusies zijn te trekken voor de arbeidsmarkt waar Lelie zorggroep actief is: 

- Door reorganisaties groeit het aandeel  40+ medewerkers; 

- Meer behoefte aan hoger opgeleid personeel; 

- Tekort aan HBO/Wijkverpleegkundigen; 

- Mobiliteit medewerkers is steeds belangrijker; 

- De benodigde competenties voor het zorgpersoneel veranderen. 

 

Ontwikkelingen en scholing 

De toenemende druk op kwaliteit en bedrijfsvoering leidt tot met name accent op de verplichte her-, bij- en 

nascholing die noodzakelijk is om de continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen blijven uitvoeren.  De 

volgende doorlopende HR-trajecten zijn in 2015 aan de orde geweest: 

- Invulling en uitvoering doorlopend sociaal plan; 

- Harmonisatie arbeidsvoorwaarden. 

 

De volgende nieuwe HR-projecten zijn opgestart in 2015: 

- Herijking HR-cyclus; 

- Keuze en invoering Leermanagement Systeem. 

 

Wat betreft de herijking van de HR-cyclus wordt voorgesteld de duurzame inzetbaarheid van de medewerker 

te borgen door middel van zes sporen waar het dialoog over wordt gevoerd met de medewerker: 

 

1. Basis: huis op orde, medewerker bevoegd en bekwaam; 

2. Individueel: actueel niveau van functioneren en presteren in de functie, mate van vitaliteit; 

3. Team: de individuele medewerker in (relatie tot) haar/zijn (zelfverantwoordelijke) team; 

4. Ontwikkelen: persoonlijke en professionele ontwikkeling; 

5. Vrijwillig bewegen: vrijwillige interne en externe mobiliteit; 

6. Gedwongen bewegen: gedwongen interne en externe mobiliteit. 
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Verder wordt onderzocht of het interne MTO dat is ontwikkeld voor zelforganisatie niet kan worden gebruikt 

voor een breed intern MTO om daarmee meer aansluiting te genereren tussen de dagelijkse uitvoering en de 

uitkomsten van een MTO. 

 

Wettelijke ontwikkelingen 

De volgende wettelijke ontwikkelingen en mogelijkheden waren aan de orde in 2015 en hebben om een 

vertaalslag gevraagd: 

- Participatiewet en SROI. Dit is vertaald door inzet van medewerkers en vrijwilligers uit doelgroepen 

en onderzoek naar het afsluiten van contracten met derden die personeel inzetten uit doelgroepen; 

- Eigen risicodragerschap ZW-flex. Er is voor de werkmaatschappijen Agathos, Curadomi en WZW 

gekozen om per 01 januari 2016 eigen risicodrager te worden voor de ZW-flex. Er wordt gekoerst op 

een beslismoment voor het gehele concern per 01 januari 2017 voor zowel de WGA als de ZW-flex; 

- Wet Aanpassing Schijnconstructies. De inhoudingen die plaatsvinden binnen Lelie zorggroep zijn 

goed onderbouwd en medewerkers ontvangen minimaal het wettelijk minimumloon; 

- De VOG is per 1 september 2015 voor alle medewerkers van Lelie zorggroep verplicht gesteld; 

- In het kader van het vervallen van de VAR zijn in 2015 voorbereidingen getroffen met betrekking tot 

hoe om te gaan met inzet van ZZP-ers; 

- De toepassing van de concernregeling voor de werkkosten heeft in 2015 geleid tot een positief 

resultaat op dit dossier. 

 

Doorkijk 2016 

De resultaten van 2015, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de doorvertaling van de externe 

ontwikkelingen in de interne organisatie en het beantwoorden van de toekomstige (zorg)vragen, vragen om 

een medewerker die voortdurend in beweging is en daardoor inzetbaar voor Lelie zorggroep. Lelie zorggroep 

benut hierin de expertise en instrumentarium dat door De Rotterdamse Zorg wordt ontwikkeld en 

beschikbaar wordt gesteld.  Lelie zorggroep zal de slag moeten maken naar meer pro-actief handelen daar 

waar het gaat om de (duurzame) inzet van de medewerker. 

3.6 Financieel beleid en continuïteit 

Het financieel beleid van Lelie zorggroep is afgeleid van de strategische doelstelling: het bieden van 

continuïteit voor de christelijke zorg in Nederland. Daarbij wordt een ondernemende attitude gecombineerd 

met kostenbewustheid. Het relatiemanagement met de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, 

alsmede met de bank zijn daarbij van groot belang. De externe ontwikkelingen zijn groot en het risicoprofiel 

van de zorgsector neemt door het overheidsbeleid fors toe. Er is in 2015 dan ook veel tijd gestoken in de 

controle op de opbrengstverantwoording voor WLZ, Wijkverpleging (ZVW) en WMO ten behoeve van 

respectievelijk de zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Lelie zorggroep heeft veel energie gestoken 

in het samenvoegen van Cruciaal, STAGG en In de Bres om tot een gezamenlijke bedrijfsvoering te komen. 
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Desondanks heeft het GGZ-bedrijfsonderdeel ook in 2015 nog een verlies gepresenteerd. Daarom is in 2016 

gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de GGZ-activiteiten over te dragen aan een andere 

zorgaanbieder, waarbij het behoud van de toekomst van de christelijke ggz in Nederland zo goed mogelijk zal 

worden gegarandeerd.  

 

Resultaten 

Lelie zorggroep is van oudsher een financieel gezonde instelling. Hierdoor heeft zij in goede jaren vermogen 

opgebouwd voor mogelijk financieel magere jaren. Het jaar 2015 was zo’n financieel mager jaar. Het jaar is 

afgesloten met een negatief resultaat van € 11,2 mln., terwijl voor 2015 een positief resultaat was begroot 

van circa € 1 miljoen. Een aanzienlijk deel (circa € 8,5 mln.) betreffen incidentele lasten ten behoeve van 

reorganisaties (€ 3,1 mln.), waardevermindering van het vastgoed (€ 3,4 mln.) en een voorziening voor de 

GGZ (€ 2 mln.). Als deze incidentele lasten buiten beschouwing gelaten worden resteert echter nog een 

structureel negatief exploitatieresultaat van circa € 2 mln. In 2015 heeft veel achterstallig onderhoud 

plaatsgevonden. De kosten hiervan zijn gecumuleerd in dit jaarresultaat. Voor 2016 heeft Lelie zorggroep  

een positieve begroting vastgesteld van een half miljoen euro positief. Deze begroting is conservatief 

opgesteld omdat o.a. voor ruim € 1 mln. aan subsidies hier nog niet in meegenomen is. Daarnaast heeft de 

vastgoedvoorziening een positief effect op de toekomstige bedrijfsvoering. Tevens zijn aanvullende 

maatregelen getroffen, waarvan de belangrijkste zijn: 

 

 Het terugdringen van het aantal gemeenten waarbinnen de Lelie zorggroep actief zal zijn met als doel de 

verhoging van de doelmatigheid door het terugdringen van de reistijd; 

 Het afstoten van de GGZ-activiteiten; 

 Het starten van het project optimaliseren roosterplanning; 

 

Met de maatregelen die nu genomen zijn en geëffectueerd worden, heeft Lelie zorggroep de weg naar boven 

weer gevonden. Hierdoor is continuïteit van zorg gewaarborgd. Het bestuur is ervan overtuigd dat de 

organisatie dankzij de genomen maatregelen haar voortbestaan op lange termijn kan borgen. 

 

Toelichting resultaten 

De omzet (som der bedrijfsopbrengsten) is ten opzichte van 2014 met 2,3% afgenomen tot € 126 mln. 

Tegenover de afname van de zorg binnen de voormalige AWBZ van € 38,1 mln. stond slechts een toename in 

de Zorgverzekeringswet en WMO van € 33,5 mln. Waar, als gevolg van een daling van de omzet een 

teruggang in de formatie verwacht mag worden, blijkt ten opzichte van 2014 een toename van 40 fte’s. 

Daarnaast is, mede als gevolg van de reorganisatie van de Service Organisatie en de extra werkzaamheden in 

het kader van de controle op de opbrengstverantwoording tevens sprake van een toename van het personeel 

niet in loondienst. Exclusief de dotatie aan de voorziening reorganisatiekosten is sprake van een toename van 

de personele kosten met circa € 2,6 mln. De overige bedrijfskosten zijn, exclusief de waardevermindering van 
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het vastgoed en de ggz-voorziening, met circa € 3,4 miljoen afgenomen. Het negatieve exploitatieresultaat 

over 2015 is ten laste van de reserve aanvaardbare kosten gebracht.  

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de Lelie zorggroep op langere termijn in staat is aan haar verplichtingen 

te voldoen. Een belangrijk kengetal hiervoor is de ratio “eigen vermogen in procenten van de 

bedrijfsopbrengsten”. Door het negatieve resultaat over 2015 is deze ratio in 2015 gedaald naar 9,1% (2014 

was 14,7%). Deze ratio ligt (geconsolideerd) ruim onder het minimale normpercentage dat door het 

Waarborgfonds voor de Zorgsector wordt gehanteerd (15%).Een andere ratio voor de solvabiliteit betreft de 

verhouding eigen vermogen/balanstotaal. Deze ratio bedraagt eind 2015 ruim 17,4% (2014 was 26,1%). Beide 

kengetallen geven aan dat komende jaren verbetering van de solvabiliteit van de Lelie zorggroep noodzakelijk 

is.  

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de Lelie zorggroep op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Een belangrijke indicator hiervoor is de current-ratio: vlottende activa/kortlopende schulden. Deze ratio 

bedraagt eind 2015 1,45 (conform 2014). Geconcludeerd kan worden dat, ondanks het negatieve 

exploitatieresultaat, de liquiditeit van Lelie zorggroep goed is (norm: 1,0). Wel is er in 2015 sprake van een 

negatieve kasstroom uit operationele activiteiten, waardoor de per ultimo 2015 beschikbare liquide middelen 

met circa € 12 mln. zijn afgenomen ten opzichte van de stand per ultimo 2014. 

 

Investeringen en financiering 

Het grootste deel van de door de Lelie zorggroep in 2015 gedane investeringen betreft investeringen in 

inventarissen en ICT-apparatuur. In totaal is voor € 0,7 mln. geïnvesteerd in materiële activa. Daarnaast is 

voor een bedrag van circa € 0,7 mln. geïnvesteerd in de overname van de activiteiten van Zorghuys 

Dannenborgh B.V. en Zorghuys Vellerveste B.V. Ook in 2016 zal weer veel energie gestoken worden in de 

medewerkers, cliënten en de organisatie vanuit het adagium “de relatie cliënt – medewerker centraal”. 

Daarbij worden de principes van zelforganisatie en wijkgericht werken in de teams toegepast. Dit is de rode 

draad bij alle strategische projecten van Lelie zorggroep. Grote investeringen in vaste activa worden daarbij 

niet verwacht en naar verwachting zal Lelie zorggroep in 2016 ook geen externe financiering behoeven aan te 

trekken. 

 

  

 


