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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2020. Met dankbaarheid blikken we terug. Het jaar 2020

was met de coronacrisis ook voor Lelie zorggroep een uitzonderlijk jaar. Vanaf het

moment dat we de beelden van het coronavirus op ons netvlies kregen vanuit China, en

later vanuit Bergamo, heeft de coronapandemie diepe sporen achter gelaten in de

organisatie maar zeker ook bij onze cliënten en hun dierbaren. Cliënten en medewerkers

werden getroffen door dit virus en eigenlijk kunnen we constateren dat iedereen

hiermee te maken kreeg. Als patiënt, als familielid, als medewerker, of zelfs alle drie. Er

was sprake van veel persoonlijk leed. Cliënten werden ziek en velen overleden ook,

onder moeilijke omstandigheden. Wat een grote impact had voor de familie en de

verdere naasten om hun heen. Hoe dit leed onder woorden te brengen is nagenoeg

onmogelijk. We hebben met elkaar geprobeerd rondom al deze mensen heen te staan

en we weten ook dat dit ook de komende tijd belangrijk zal blijven. 

 

Het beheersen van de gevolgen van deze crisis voor zowel onze cliënten als onze

medewerkers heeft veel van onze tijd en aandacht gevraagd. De weerbaarheid van de

organisatie is op de proef gesteld. Lelie zorggroep heeft een crisisorganisatie ingericht.

Onder leiding van een van de twee bestuurders is een Uitbraakteam geformeerd waarin

naast het seniormanagement en de medische staf, ook het nieuw geformeerde

bestuursbureau vertegenwoordigd was. Per locatie en regio werd een lokaal

uitbraakteam geformeerd die als belangrijke taak kreeg de centrale besluitvorming

handen en voeten te geven. Deze werkwijze is zeer effectief gebleken. ‘Op afstand kun

je dichtbij zijn’ is wel een van de resultaten die we voor 2020 kunnen noteren. Opnieuw

hebben we ervaren hoe belangrijk het is met elkaar in verbinding te staan, en om ook de

nabijheid tot onze cliënten en mantelzorgers met daadkracht vorm te kunnen geven. 

 

Inmiddels zijn we bijna een jaar aan ervaringen rijker en kunnen we zeggen dat gebleken

is dat we de crisis aan kunnen met elkaar. Dat is een enorme prestatie die onze

medewerkers met elkaar bereikt hebben.  We hebben grote waardering voor de grote

inzet van de vele medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt met elkaar om deze

tijd het hoofd te bieden. Ook een compliment voor alle leiders binnen alle geledingen

van onze organisatie is op zijn plaats.

Een samenvatting geven van dit bijzondere jaar kan op diverse manieren. Hoewel

corona de hoofdmoot was heeft onze organisatie zeker niet stilgestaan. Een aantal

ontwikkelingen willen we als raad van bestuur met naam noemen. We hebben ons



volledige ICT-landschap vernieuwd en diverse belangrijke innovaties zijn doorgevoerd in

ons primaire proces. Daarnaast hebben we een belangrijke strategische samenwerking

gerealiseerd met het IJsselland ziekenhuis. Deze samenwerking, die zichtbaar wordt in

ons verpleeghuis Pniel, leidt tot een toekomstbestendige inrichting van onze

hoogcomplexe (kortdurende)zorg. Als laatste noemen we de doorontwikkeling en

academisering van ons expertisecentrum Korsakov. Diverse activiteiten zijn ondernomen

en het is onmogelijk ze allemaal te noemen. Dit jaarverslag geeft een terugblik, en is

tegelijk weer een knipoog naar vandaag en morgen. Het is een middel om

verantwoording af te leggen een middel om het verhaal over 2020 te vertellen. Dit doen

we graag. We bedanken iedereen die woont of werkt bij één van de huizen, regio’s en

merken van Lelie zorggroep. Dank voor alle inzet en grote betrokkenheid – ook (juist) in

het afgelopen jaar. Deze betrokkenheid ervaren we als een groot compliment. Mede

versterkt door de ervaringen van het afgelopen jaar zien we de toekomst met goede

moed en met vertrouwen tegemoet. We blijven zorg dragen voor elkaar! 

 

We begonnen ons voorwoord met de zin: “met dankbaarheid blikken we terug”. Deze

dankbaarheid richt zich uiteraard naar al onze medewerkers. Deze dankbaarheid is er

voor de mooie resultaten. Maar deze dankbaarheid is er zeker ook naar de Heere God

die ons de kracht, moed en liefde gaf om door te gaan.  

Hendrik Jan van den Berg en Joost Zielstra 

Raad van Bestuur
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De coronapandemie bepaalde het beeld van 2020 in de hele wereld en daarmee ook

dat van Lelie zorggroep. Onder aanvoering van een Centraal Uitbraakteam (CUBT)

coronavirus werden nieuwe prioriteiten gesteld. Onze eerste verantwoordelijkheid en

prioriteit werd om onze cliënten en medewerkers zo goed en veilig mogelijk door deze

crisis heen te loodsen. Ook ten aanzien van de bedrijfsvoering stelde de pandemie ons

voor grote opgaven. Toch zijn te midden van die omstandigheden ook veel zaken los

van corona gerealiseerd. Daarnaast zijn we dankbaar voor het financiële resultaat van

ruim 1,8 miljoen euro dat ondanks de omstandigheden kon worden geboekt. 

 

Corona 

Eind februari 2020 werd duidelijk dat het COVID-19 virus een serieuze bedreiging

vormde voor de volksgezondheid in Nederland. Met name kwetsbare doelgroepen zoals

die waar Lelie zorggroep voor zorgt, liepen een groot risico. Om die reden is een CUBT

ingesteld dat het mandaat kreeg om snel maatregelen te nemen en door te voeren. In

dit CUBT waren alle voor deze crisis relevante disciplines vertegenwoordigd en kunt u

verderop in dit jaarverslag meer lezen. Het CUBT heeft gezorgd voor protocollen en

centrale communicatie. Zowel in voorbereiding op de komst van het virus als tijdens

diverse uitbraken in onze locaties en onder cliënten in de extramurale zorg. Ook heeft

het CUBT de vaccinatie van zowel medewerkers als bewoners voorbereid en

gecoördineerd. De gekozen aanpak zorgde voor duidelijkheid en daadkracht en kon op

grote steun binnen de organisatie rekenen alsmede bij de medezeggenschap. In juni

presenteerde de organisatie na afloop van de eerste coronagolf een speciale editie van

het Lelie magazine waarin de impact van de coronacrisis in verhalen werd geschetst.

Deze editie is hier terug te lezen. 

Inleiding Het jaar 2020 in vogelvlucht

https://www.leliezorggroep.nl/domain/leliezorggroep/files/wysiwyg/documents/Lelie_digitaal_magazine.pdf
https://www.leliezorggroep.nl/domain/leliezorggroep/files/wysiwyg/documents/Lelie_digitaal_magazine.pdf


Nieuwe ICT-omgeving 

Een van de grote projecten die voor 2020 waren gepland, was de

realisatie van een nieuwe ICT-omgeving, inclusief een nieuw sociaal

intranet. Ondanks de crisismaatregelen is het gelukt in oktober deze

nieuwe omgeving onder de naam FLOOR (naar Florence Nightingale)

live te laten gaan. Dankzij FLOOR kunnen al onze medewerkers op elk

gewenst moment en op zowel hun computer, tablet als smartphone bij

de voor hen relevante mail, documenten, protocollen en

nieuwsberichten. Uniek is de nieuwsvoorziening waarbij Lelie zorggroep

medewerkers nieuwsberichten kan tonen op organisatieniveau,

functieniveau en divisieniveau. Daarnaast kunnen medewerkers zich ook

abonneren op voor hen relevant aanvullend nieuws.

Werken met waardering en extra helden 

De vraag naar nieuwe collega’s blijft onverminderd groot. We zien de zorgvraag

toenemen en hebben door natuurlijk verloop ook voortdurend nieuwe medewerkers

nodig. De campagne Werken met waardering ging ook in 2020 door. Daarnaast was er

tijdens de coronacrisis een nieuwe campagne genaamd Extra helden. In deze

minicampagne gaven in korte tijd meer dan 500 mensen aan bij te willen springen in de

zorg. Een groot aantal van hen konden we ook permanent verwelkomen als nieuwe

medewerker. In 2020 hielden we opnieuw ons medewerkerstevredenheidsonderzoek,

waarbij onze medewerkers het werken bij Lelie zorggroep waardeerden met een

prachtige 8,2.
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Slingedael groeit uit tot expertisecentrum 

Onze locatie Slingedael richt zich al jarenlang op de specifieke Korsakov-doelgroep.

Zorg, onderwijs en onderzoek naar en over deze aandoening gaan hier samen.

Slingedael heeft hiermee een landelijke en zelfs wereldwijde bekendheid bij

zorgprofessionals en wetenschappers die zich bezighouden met Korsakov. In 2020 is

Slingedael daarom aangewezen als landelijk expertisecentrum. Dit betekent dat wij vanaf

2021 meer middelen krijgen voor onderzoek, het delen van kennis en het adviseren van

collega-zorgaanbieders. Via deze link leggen wij in een video uit wat ons onderzoek

inhoudt. Aan de eisen van dit academische traject gaan we ruimschoots voldoen. Dit

vraagt om een gedegen plan van aanpak waarin de inhoud van de zorgpaden centraal

staat. De aandacht richt zich hierin op wetenschap en opleiden. De vraag naar deze

specialistische zorg neemt toe en hierin een landelijke sleutelrol spelen is een resultaat

wat er mag zijn.  

 

Samenwerking met het IJsselland ziekenhuis 

In 2020 tekenden Lelie zorggroep en het IJsselland ziekenhuis een

samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties gaan intensief samenwerken om de

zorg zo dichtbij de cliënt te organiseren als mogelijk. In het gezamenlijke werkgebied

dat zich concentreert in Rotterdam-Oost, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den

IJssel zoeken beide organisaties naar een optimale samenwerking tussen artsen,

behandelaren, verpleging en verzorging in het verpleeghuis en thuis. De eerste concrete

stap was de opening van de polikliniek Kralingen in ons verpleeghuis Pniël. Bekijk hier

een filmpje waarin we onze gezamenlijke visie schetsen. 
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https://youtu.be/CVapEhQVTiA
https://www.youtube.com/watch?v=34QmMMdVF80
https://www.youtube.com/watch?v=34QmMMdVF80


Wijkgericht werken 

Ook in 2020 bouwden we aan de realisatie van onze

meerjarenstrategie 2018-2022: Samen zorgen voor de

wijk. Het wijkgericht werken neemt daarin een

prominente plaats in. In alle regio’s waar we actief

zijn, van Zeeland tot Drenthe investeren we in lokale

en regionale samenwerking. Door optimaal samen te

werken binnen onze eigen organisatie, met collega-

organisaties, maatschappelijke organisaties en de

wijkbewoners zelf, kunnen we in alle stadia van onze

zorg en hulpverlening onze cliënten het beste bieden.

Dat leidt regelmatig ook tot nieuwe initiatieven. Zoals

de thuisplusflats in Rotterdam. In en rond twee flats in

de wijken Lage Land en Prinsenland zijn wij de

initiator om een zo compleet mogelijk aanbod van

ondersteuning en zorg te ontwikkelen. In onze aanpak

kijken we heel gericht naar wat de wijkbewoners

hierin zelf voor elkaar kunnen betekenen. We werken

hierin samen met onder andere de welzijnsstichting

en de woningbouwvereniging. Andere initiatieven zijn

de opbouw van een hospice in Kampen en de

realisatie van woonzorgcomplex De Morgenster in

Katwijk.  

Innovatie 

De inspanningen op het gebied van innovatie werpen

steeds meer vruchten af. Onze innovatie-adviseurs

kijken samen met onze zorgprofessionals naar

innovaties die onze zorg- en hulpverlening beter

kunnen maken. In 2020 hebben we op het gebied van

E-health grote stappen gezet. Onder andere in onze

ambulante hulpverlening toen onze hulpverleners

door het coronavirus niet altijd fysiek aanwezig

konden zijn. Een andere belangrijk innovatieproject is

de Virtuele Thuiszorg. Hierin bieden wij een

totaalpakket aan innovaties voor de thuiszorg aan

zoals slimme meters en sensoren die onze cliënten

helpen langer thuis te wonen. Als een van de eerste

zorgorganisaties in Nederland kregen wij hier in 2020

vergoeding voor vanuit de zorgverzekeraars en

mogen we onszelf koploper noemen.
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Zorg verbindt ons al tien jaar 

In 2020 vierden we twee bijzondere lustra. Curadomi bestond op 1 juni, de dag van het

leven, precies 25 jaar. Op 2 februari 2010 fuseerde Curadomi met Agathos en

Zorggroep Rijnmond onder de koepelnaam Lelie zorggroep. Dat betekent dat de

fusieorganisatie dit jaar precies tien jaar bestond. Na tien jaar mogen we met

dankbaarheid zien hoe Lelie zorggroep te midden van veel veranderingen in het

zorglandschap vanuit de gedeelde christelijke identiteit is uitgegroeid tot een stabiele

zorgaanbieder en werkgever en een geliefde samenwerkingspartner in de regio’s waar

wij werkzaam zijn.  

 

 

 

Uitdagingen 

Het jaar 2020 stelde ons ook voor nieuwe uitdagingen, waar we in 2021 en verder aan

willen werken. Het coronavirus zorgde voor een grillige ontwikkeling van de

bedbezetting in verpleeghuizen in het gehele land. Dat raakt ook ons. We houden

scherp in de gaten hoe dit zich ontwikkelt ook nadat de maatregelen van het coronavirus

hopelijk kunnen worden afgeschaald. Ook de ontwikkeling van onze huisvesting en de

investering in verduurzaming vormt een blijvende uitdaging, waarvoor we voldoende

middelen moeten reserveren. In 2021 verwachten we betekenisvolle stappen te kunnen

zetten in de ontwikkeling van ons vastgoed in samenwerking met onze strategische

partner de SOR. In de wijkverpleging, hulp bij huishouden en ambulante hulpverlening

zien we een grote groei in de vraag naar onze dienstverlening. In die behoefte aan zorg

en ondersteuning willen we zo goed mogelijk blijven voorzien. Daarom blijven we ook

investeren in het aantrekken, binden en boeien van onze medewerkers.
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Hoofdstuk 1

Organisatieprofiel

1.1 Algemene indentificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer  

Identificatienummer Kamer van Koophandel  

E-mailadres  

Internetpagina 

1.2 Organisatie 

In 2020 is gewerkt volgens de organisatiestructuur zoals deze in 2017 is ingevoerd bij de

reorganisatie Ruimte voor nieuw. Uitzondering daarop vormde het coronabeleid dat

vanwege de uitzonderlijke situatie werd vastgesteld door het eerder genoemde Centraal

Uitbraakteam (CUBT). Lelie zorggroep kent de volgende organisatiestructuur: 

Stichting Lelie zorggroep  

Hoofdweg 222  

3067 GJ  

Rotterdam  

(0900) 224 47 77  

24486069  

info@leliezorggroep.nl   

www.leliezorggroep.nl 

mailto:info@leliezorggroep.nl


De organisatie is ingedeeld volgens de verschillende vormen van zorg die de divisies

(merken) van Lelie zorggroep bieden en de ondersteunende diensten. De extramurale

zorg is vervolgens ingedeeld in vijf regio’s. De intramurale zorg is ingedeeld volgens de

locaties. De serviceorganisatie is ingedeeld in verschillende ondersteunende diensten.

De afdeling Zorgverkoop & Innovatie en de afdeling Beleid & Kwaliteit zijn in 2020 bij

elkaar gevoegd tot één afdeling Bestuursbureau.

Het dagelijks toezicht wordt vormgegeven door de raad van toezicht. Hun verslag is

elders in dit document opgenomen. Voor een wederzijds goed begrip van het toezicht

en de verschillende rollen zijn reglementen voor de raad van toezicht en de raad van

bestuur opgesteld. De medezeggenschap voor medewerkers is binnen Lelie zorggroep

georganiseerd in de vorm van een ondernemingsraad (OR). Medezeggenschap voor

cliënten is binnen Lelie zorggroep georganiseerd in cliëntenraden zowel in de regio’s en

op de locaties als op concernniveau. Ook van de beide medezeggenschapsraden is een

verslag opgenomen in dit document. Daarnaast hebben de divisieraden een

adviesfunctie op het gebied van de identiteit van hun divisie en adviseert de

Verpleegkundigen Adviesraad (VAR) over vakinhoudelijke zaken. 

1.3 Missie, visie en identiteit

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan en bestaat uit drie divisies (Agathos, Curadomi en

Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn) die in identiteit van elkaar verschillen. Dit heeft

zijn oorsprong in de ontstaansgeschiedenis per divisie, maar ook in de doelgroep.

Binnen Lelie zorggroep respecteren wij de identiteitsverschillen. Sterker nog, Lelie

zorggroep bestaat om de verschillende merken te faciliteren en te voeden. De merken

versterken elkaar onderling, en vormen een kleurrijk geheel. Lelie zorggroep ziet de

christelijke identiteit als levensader en de bron en motivatie van haar bestaan. In 2019

presenteerde Lelie zorggroep het boekje Omdat zorg verbindt waarin de missie en visie

van de organisatie en haar divisies opnieuw zijn beschreven. Het boekje is te lezen op

onze website.

De opdracht van Lelie zorggroep

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan

christelijke zorg in Nederland. Met onze

divisies Agathos, Curadomi en Lelie

zorggroep wonen zorg en welzijn bieden wij

zorg en hulpverlening die past bij onze

cliënten én medewerkers. Dit doen we

vanuit de kerndaden: liefdevol, verbindend,

daadkrachtig en dichtbij. Vanuit deze

centrale opdracht is voor elke divisie een

eigen missie en visie opgesteld.
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https://www.leliezorggroep.nl/domain/leliezorggroep/files/wysiwyg/images/Boekje_148x148.pdf


Goeddoen. De Agathos medewerker biedt goede zorg- en hulpverlening aan elke

cliënt, ongeacht levensovertuiging, vanuit Bijbelse principes en de reformatorische

traditie. 

Gedreven door het Woord (hart), deskundig in ons vak (hoofd) en vaardig in ons

handelen (handen). 

Geïnspireerd door Gods liefde voor mensen biedt Curadomi kwalitatieve zorg die

van meerwaarde is voor cliënten en medewerkers. 

Als medewerkers van Curadomi zijn we ons elke dag bewust van Gods liefde voor

ons en geven we die door aan de ander in de vorm van mensgerichte zorg en

hulpverlening. 

Zorgen voor elkaar, dat zien we als onze opdracht. Hiervoor vinden we inspiratie in

de Bijbel. Wij bieden een inspirerende werkomgeving aan iedereen die meehelpt

zorg vanuit die inspiratiebron vorm te geven en faciliteren hen daarin. 

Vanuit christelijke bewogenheid zorg verlenen aan cliënten in Rotterdam e.o.

Visie en missie Agathos 

 

Visie en missie Curadomi 

 

Visie en missie Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn 

Vorming en toerusting

De ontwikkeling en vertaling van de christelijke identiteit naar de zorgpraktijk is een

belangrijk speerpunt voor Lelie zorggroep. Hier wordt concreet vorm aan gegeven door

ander andere een leiderschapsprogramma waarin we onze leiders toerusten vanuit onze

visie op effectief dienend leiderschap. Daarnaast ontwikkelen we een programma voor

vorming en toerusting van onze teams. Dit doen we in samenwerking met de Christelijke

Hogeschool Ede en met medewerking van onze gezamenlijke lector Christelijke

Professie Simon Polinder en lector Bezieling en Professionaliteit Jan van der Stoep.

Vanwege de verlegde prioriteiten tijdens de coronacrisis is de pilot waarin we het

materiaal zouden testen tijdelijk stilgelegd. De ontwikkeling van het materiaal is wel

doorgegaan. In 2021 zal het complete pakket van twintig handreikingen naar

verwachting gereed komen. Daarnaast maakt Lelie zorggroep in samenwerking met de

IZB een bijbelpodcast voor zorgmedewerkers: Zorgcast. 

1.4 Zorgvisie

We zien het als onze missie om te zorgen voor elkaar in liefdevolle en ondersteunende

relaties. Zorg van mens tot mens, noemen we dat. Wij geloven dat kwaliteit van zorg in

die relatie tot uitdrukking komt. We willen zin toevoegen aan de dagen van het leven

van onze cliënten. Elk leven is namelijk uniek en waardevol; een geschenk dat

bescherming verdient. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke

behoeften van de cliënt. We hechten waarde aan contact, versterking vanen afstemming

met mantelzorgers, familie en andere relaties. Daarbij hebben we als christelijke
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Implementatie van onze nieuwe missie en visie

Uitvoering geven aan onze zorgvisie

Vernieuwing van ons ICT-landschap

Vernieuwing van ons strategisch vastgoed

Gezond rendement

Innovatief vermogen vergroten

zorgorganisatie bijzondere aandacht voor zaken die zingeving en identiteit raken.

Vragen over het levenseinde bijvoorbeeld. Juist bij dit soort levensvragen staan we naast

onze cliënt om samen naar betekenis te zoeken. Op die manier verbindt zorg ons met

elkaar, elke dag. Wij hanteren onderstaand kader als uitgangspunt voor ons medisch-

ethisch beleid.

Bij Lelie zorggroep zien we God als de Schepper van het leven. Hij heeft de mens

gemaakt naar Zijn beeld. In de wereld om ons heen zien we de gevolgen van de

zondeval terug bij onszelf en onze naasten. Denk daarbij aan zaken als onrecht, lijden,

ziekte en verstoorde verhoudingen. De Bijbel wijst ons de weg om in die gebrokenheid

elkaar lief te hebben en voor elkaar zorg te dragen, naar het voorbeeld van Jezus

Christus. Ieder mens is uniek en heeft een eigen verantwoordelijkheid. Omdat het leven

ons geschonken is, is het ook waarde(n)vol. Dit betekent dat ieder mens respect

verdient. We zijn daarin elkaars gelijke en geroepen tot zorg voor elkaar. De organisatie

heeft in het bijzonder oog voor en compassie met kwetsbaren. We weten ons daarin

afhankelijk en geholpen door God.

 

1.5 Strategie

In 2020 werkten we verder aan onze Meerjarenstrategie 2018-2022: Samen zorgen voor

de wijk. Een belangrijk thema voor ons is zelfregie en samenredzaamheid. In die

meerjarenstrategie  willen we de zorg- en hulpverlening in de wijken waar wij actief zijn

steeds verder verbeteren en toekomstbestendig maken. Dat doen we door onze

medewerkers optimaal te faciliteren in hun werk, te bouwen aan samenwerking met alle

relevante partijen in de wijk en door te zoeken naar innovaties die onze zorg beter

maken. In onze meerjarenstrategie hebben we beloofd om te werken aan zes pijlers. Te

weten:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Op alle zes de pijlers heeft de organisatie een forse doorontwikkeling doorgemaakt.

Alleen op het gebied van vastgoed moeten we in 2021 nog betekenisvolle stappen

realiseren. Het perspectief hiervoor is goed. 

1.6 Kerngegevens 

Lelie zorggroep verleent intramurale en extramurale zorg aan cliënten. In 2020 hebben

in totaal ruim 11.000 cliënten zorg, hulp en / of begeleiding van ons gekregen. Dit

betreft zorgverlening in verpleeghuizen en in de thuissituatie.
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Thuis en ambulant

De thuiszorg betreft langdurige zorg, wijkverpleging, begeleiding, hulp bij huishouden,

jeugdzorg en ambulante hulpverlening. Een kleine 5000 cliënten boden wij in 2020 hulp

bij het huishouden. Iets minder dan 4000 thuiswonende cliënten ontvingen van ons

wijkverpleging. Aan iets minder dan 2000 cliënten boden we ambulante hulpverlening

en jeugdhulp. En 44 deelnemers hebben (onder onze begeleiding) gewerkt in onze

sociale lunchrooms ‘De Specialiteit’.

In onze huizen

In 2020 hebben ruim 1200 cliënten voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van

verblijf en zorg in één van onze huizen. Onder hen zijn ruim 200 cliënten met het

syndroom van Korsakov, die in TopCare locatie Slingedael en dependance Tussendael

verbleven. Ruim 200 cliënten hebben bij ons een revalidatietraject doorlopen. En aan 14

cliënten boden (en bieden) we (met name langdurige) beademingszorg, op onze locatie

Pniël. Ook hebben we in ons hospice De Regenboog, onderdeel van Pniël, veel mensen

en hun naasten mogen begeleiden en verzorgen tijdens hun laatste levensfase.

Naast de zorg-in-natura biedt Lelie zorggroep haar zorg ook aan op basis van

persoonsgebonden budgetten en op particuliere basis.

Werkgebied

Het werkgebied van de organisatie

kan als volgt worden weergegeven:

voor de intramurale zorg wordt zorg

verleend in 13 verpleeghuizen in

Rotterdam en omstreken, en het

midden van het land. Voor de

extramurale zorg is een brede

landelijke dekking aanwezig. De

aansturing van dit uitgebreide gebied

is vormgegeven door middel van de

eerder genoemde regio’s.
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1.7 Samenwerkingsrelaties

Lelie zorggroep heeft veel stakeholders. Ten eerste zijn er de duizenden cliënten, die

zich aan onze zorg hebben toevertrouwd. Daarnaast zijn er de meer dan drieduizend

medewerkers. Na de cliënten en medewerkers komen de raad van toezicht, de

ondernemingsraad en de cliëntenraad in beeld. Daarnaast zijn er de divisieraden, als

eerder toegelicht. Bij de cirkel rondom cliënten en medewerkers behoren ook de

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

zorgverlening in de verpleeghuizen als in de thuiszorg wordt een (steeds groter) beroep

gedaan op de mantelzorgers en vrijwilligers. Lelie zorggroep heeft een actief beleid

rondom de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

In een wijder getrokken cirkel rondom cliënten en medewerkers bevinden zich de

financiers van de zorgverlening. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn de

belangrijkste categorieën. Verder in het spectrum zijn de samenwerkingspartners te

onderscheiden zoals de ziekenhuizen, woningcorporaties, de Inspectie Gezondheidszorg

en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), branchevereniging ActiZ en vele

andere partijen. De organisatie is lid van onder andere Conforte, Samenwerking

Christelijke Jeugdzorg, Samen 010 en Soft Tulip. Onze locatie Slingedael is met een

Topcare predicaat als expertisecentrum voor Korsakov verbonden aan Topcare. Andere

belangrijke samenwerkingspartners en -verbanden, waarin Lelie zorggroep actief

participeert, zijn het Korsakov Kenniscentrum, Stichting Leerhuizen, en de Christelijke

Hogeschool Ede (CHE). Voor een gedetailleerd overzicht van onze belanghebbenden

verwijzen wij u graag naar onze website: www.leliezorggroep.nl/samenwerking.

1.8 Stichting Vrienden van Lelie zorggroep

De vrienden van Lelie zorggroep geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin

cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen

vuurt ons hiertoe aan. 

 

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen een beroep op de zorg doen. Het

aantal zorgmedewerkers is echter beperkt en de reguliere middelen zijn niet altijd

toereikend. Het is dan ook belangrijker dan ooit om samen de schouders te zetten onder

liefdevolle zorg. De Stichting Vrienden van Lelie zorggroep ondersteunt initiatieven en

projecten om meer mogelijk te maken voor de cliënten van Agathos, Curadomi en Lelie

zorggroep wonen, zorg en welzijn. Dit doen de vrienden niet alleen materieel, maar

vooral door vriendschappen aan te gaan, door informele zorg te verbinden aan de

formele zorg.

Vanwege corona waren de mogelijkheid voor de start van de vriendenstichting beperkt

in 2020. Toch hebben de vrienden verschillende dingen weten te realiseren, zoals

waakmanden voor stervende (corona)patiënten en hun naasten, plantjes en boekjes voor  
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de medewerkers als hart onder riem in coronatijd, bezoekhoeken waardoor ouderen

toch bezoek konden ontvangen en geschreven kaartenactie vanuit een middelbare

school in Rotterdam. Klik hier voor het uitgebreide jaarverslag 2020.

Naast de Vrienden van Lelie zorggroep worden onze locaties ook gesteund door

Stichting Chaverim, Vrienden van Pniël en Vrienden van Tiendhove.
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Hoofdstuk 2

Bestuur, toezicht, 
bedrijfsvoering en 
medezeggenschap

Joost Zielstra

Lid brancheorganisatie Conforte 

Lid bestuur Topcare

Lid bestuur Soft Tulip

2.1 Raad van bestuur

De raad van bestuur van Lelie zorggroep bestaat uit twee bestuurders, te weten Joost

Zielstra en Hendrik Jan van den Berg. De raad van bestuur heeft een collegiale

samenwerking waarbij alle portefeuilles verdeeld zijn. Joost Zielstra zijn primaire

aandachtsgebied ligt op de kwaliteit van zorg en de aansturing van de langdurige zorg.

Hendrik Jan van den Berg zijn primaire aandachtsgebied ligt op bedrijfsvoering en de

aansturing van de kortdurende zorg en de extramurale zorg en hulpverlening.

Joost Zielstra had buiten de aan de functie verbonden functies geen relevante

nevenfuncties. Hendrik Jan van den Berg had buiten de aan de functie verbonden

functies één relevante nevenfunctie, namelijk die van toezichthouder van het

Hoornbeeck College (ROC) en het Van Lodenstein College (Voortgezet Onderwijs). 

Aan de functie verbonden relevante nevenfuncties:

* De vriendenstichting heeft een eigen jaarverslag. Klik hier voor meer informatie.

De raad van bestuur hecht eraan in transparantie, en in lijn met de Governancecode, zijn

werk te doen. Voor de openbaar te maken informatie over de bezoldiging van

topfunctionarissen in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector verwijzen wij naar de

toelichting opgenomen in de jaarrekening.

2.2 Raad van toezicht

Samenstelling van de raad van toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht is niet veranderd in 2020. Wel werd Annefleur

Roos benoemd als stagiair. 

Hendrik Jan van den Berg

Bestuurslid Korsakov Kenniscentrum

Vicevoorzitter bestuur Palliatieve Leerhuizen

Voorzitter bestuur Coöperatie Christelijke Jeugdzorg

Lid brancheorganisatie Conforte

Lid bestuur Vriendenstichting Lelie zorggroep*

Lid bestuur steun Rwanda 

https://vriendenvanleliezorggroep.nl/wat-wij-doen/jaarverslag


Naam van toezichthouder 

Functie 

Nevenfunctie(s) 

 

Aandachtsgebieden 

Benoemd sinds 

Naam van toezichthouder 

Functie 

Nevenfunctie(s) 

Aandachtsgebieden 

Benoemd sinds 

Naam van toezichthouder 

Functie 

Nevenfunctie(s) 

Aandachtsgebieden 

Benoemd sinds

Professor Empirische Economie van de Publieke Sector,

Erasmus Univeriteit Rotterdam

Chief Executive Advisor Noaber Foundation, Eleven

Floawers Foundation, Stewardship Foundation

Voorzitter Raad van Bestuur Stewardship B.V.

Lid Raad van Advies Stewardship Foundation

Voorzitter Ysselflowers B.V.

Eigenaar Dijkgraaf Strategisch Advies B.V.

Lid Raad van Advies Van Westreenen

Lid commissie Toereikendheid, doelmatigheid en

kostenonderzoek MBO, HO en WO

Lid Raad van Commissarissen Acture (vanaf 1 juni 2020) 

Lid Raad van Commissarissen SRK Groep (tot 1

december 2020)

Lid commissie Toekomst Accountancy (tot 15 januari

2020)

Visiting professor Hebrew University of Jerusalem (tot 1

april 2020)

Voorzitter commissie Effectiviteit en Efficiëntie NVWA

(tot 19 februari 2020)

Lid adviescollege Stikstofproblematiek (tot 8 juni 2020)

Member Committee AEB (tot 1 juli 2020)

Voorzitter Stichting William Carey Foundation the

Netherlands (tot 15 december 2020)

Lid Raad van Commissarissen stichting Mozaïek Wonen

te Gouda 

Prof. Dr. E. Dijkgraaf

Voorzitter Raad van Toezicht 

Remuneratie en Compliance

01-08-2019 

W. van der Hoeven 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht (vanaf 1 juli 2018) 

Identiteit/ethiek, Financiën en Remuneratie 

01-07-2018 

Drs. P.C. Bos MHA

Lid Raad van Toezicht 

geen 

Financiën 

01-09-2015
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Naam van toezichthouder 

Functie 

Nevenfunctie(s) 

 

Aandachtsgebieden 

Benoemd sinds 

Naam van toezichthouder  

Functie 

Nevenfuncties 

Aandachtsgebieden 

Benoemd sinds 

Lid Raad van Toezicht Stichting JTV Mondzorg voor

Kids in Oss (tot 1-2-2020)

Lid Raad van Toezicht Stichting Mondzorg voor

ouderen in Oss (tot 1-2-2020) 

Lid Raad van Toezicht Groene Hart ziekenhuis, lid

kwaliteitscommissie 

Lid Raad van Toezicht Stichting WoonZorgUnie Veluwe,

voorzitter kwaliteitscommissie 

Lid bestuur Lareb 

Voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis Gelderse Vallei

Voorzitter RvC MCV Nederland

Mevr. W.J. Visser 

Lid Raad van Toezicht 

Kwaliteit en Veiligheid en HRM 

01-01-2015 

J.S. van der Heide 

Lid Raad van Toezicht 

Kwaliteit en Veiligheid 

25-09-2017 

De raad heeft een zelfevaluatie uitgevoerd en enkele concrete punten benoemd om

verder te investeren in professionalisering. Onder andere is vastgesteld meer te werken

aan kennis rond ICT omdat dit in toenemende mate een belangrijke rol gaat spelen in

de zorg. Het educatieprogramma is mede gericht op de punten uit de evaluatie. De

informatie over de bezoldiging van de raad van toezicht is opgenomen in de

jaarrekening.

Verslag van de raad van toezicht

Voor onze medewerkers en cliënten was 2020 door corona een enerverend jaar.

Daardoor voor de raad van toezicht natuurlijk ook. Ingrijpend om te zien wat voor

verdriet en zorg daardoor ontstond. Dankbaar zijn we voor onze medewerkers die zich

zo uitmuntend hebben ingezet. En als raad waren we blij om vast te kunnen stellen dat

de raad van bestuur pro-actief optrad. De raad van toezicht heeft zich herhaaldelijk

informeel laten informeren over de gang van zaken. Steeds weer konden we constateren

dat de raad van bestuur de problemen in het oog had en werkte aan oplossingen. De

raad van toezicht heeft vijf keer vergaderd, de meeste keren digitaal. Daarnaast waren

de kwaliteit-, remuneratie- en audit-commissie actief om de vergaderingen voor te

bereiden. Werkbezoeken zijn sinds de uitbraak van de crisis stilgelegd om niet onnodig

besmettingsrisico’s te veroorzaken. Dat hebben we wel gemist. Naast de reguliere



20

bezoeken van de raad waren in het kader van het inwerkprogramma van de nieuwe

voorzitter veel bezoeken gepland in 2020. Degene die niet door konden gaan zullen na

de crisis weer opgepakt worden.

Raad van bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur is niet gewijzigd in 2020. Gesprekken over

functioneren, taakverdeling en werkbelasting hebben plaatsgevonden. We mochten

constateren dat de raad van bestuur goed functioneert, zelfs onder de druk die corona

met zich meebracht.

Belangrijke onderwerpen

Er zijn, buiten corona, diverse onderwerpen aan bod gekomen bij de raad van toezicht.

Natuurlijk zijn dit de reguliere onderwerpen zoals kaderbrief, begroting en jaarrekening.

Maar ook is uitvoerig stil gestaan bij samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen.

Daarbij is schaalvergroting geen doel op zich, maar benodigde toekomstige

investeringen in combinatie met decentralisatie van de zorg vragen wel om voldoende

schaal. Een mooi moment was de vaststelling van de samenwerking met het IJsselland

Ziekenhuis. Organisatie van de zorg over de hele keten heen wordt steeds belangrijker

en daarbij kunnen Lelie zorggroep en het ziekenhuis goede partners zijn. Ook heeft de

raad stilgestaan bij de vastgoedportefeuille en de daarvoor benodigde investeringen.

Dankbaar zijn we om vast te kunnen stellen dat de meerjarige prognoses goed genoeg

zijn om financiering daarvan mogelijk te maken. Tot slot kwam identiteit elke

vergadering aan de orde. In concrete casussen als het gaat om hoe je als

zorgorganisatie met medewerkers en cliënten omgaat. Maar zeker ook bij de openingen

en de sluitingen. Goed om Gods Woord te laten spreken op dit soort momenten. Psalm

46 zegt het zo krachtig en mooi als het gaat om moeilijke omstandigheden: “God is in

het midden van haar, zij zal niet wankelen”. Zeker in dit coronajaar mochten we ons

daaraan vasthouden.

2.3 Ondernemingsraad

Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Corona zette ons even stil en heeft het hele jaar

invloed gehad op ons werken en functioneren. Dit geldt ook voor de ondernemingsraad

(OR). 

Na de start van de nieuwe zittingstermijn op 1 juli 2019 heeft de OR zijn werkzaamheden

in 2020 voortgezet met 15 OR leden, nieuwe en ervaren collega’s, een mooie

afspiegeling van Lelie zorggroep. Van Zeeland tot Assen, een brede

vertegenwoordiging van verpleegkundigen tot behandelaars, medewerkers hulp bij

huishouden, ondersteuners en ambulant hulpverleners. Gedreven collega’s die de

belangen van zowel medewerkers als de organisatie voor ogen hebben.
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Commissie FBO (Financiën, beleid en organisatie)

Commissie Personele zaken (HRM)

Commissie VGWM (arbeidsomstandigheden)

Commissie Communicatie (achterban)

Commissie Dagelijks bestuur

Begroting Lelie zorggroep 2021

Besturingsfilosofie

Aansturing in De Burcht

Gedragscode

Ontvlechting bedrijfsvoering en ICT

Intensivering van de samenwerking met Riederborgh Ridderkerk

Onderzoek naar intensivering samenwerking tussen Lelie zorggroep en Sonneburgh

Samenwerking ongeplande acute zorg Rotterdam en Barendrecht

Roosterstatuut

Leerafdeling Westerstein

Verzuimprotocol

Proces rond Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Bezoekregeling verpleeghuizen na openstelling tijdens corona

Klachtenreglement

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA)

Regeling reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Inhaalslag aanvragen verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Samenstelling OR

De ondernemingsraad bestaat uit 15 leden, gekozen uit de kiesgroepen IMZ, EMZ en

Serviceorganisatie. Er zijn vaste commissies ingesteld om de expertise op bepaalde

thema’s te clusteren: 

Thema’s op de OR-tafel

De ondernemingsraad heeft in 2020 een aantal advies- en instemmingsaanvragen

ontvangen en behandeld. Hieronder volgt een opsomming:

Adviesaanvragen

Instemmingsaanvragen

Ook is de OR onder meer betrokken geweest bij de corona dilemma’s in de organisatie,

de zorgbonus, kanteling werktijden, de kaderbrief 2021 en het medewerker

tevredenheidsonderzoek dat in het najaar onder medewerkers is uitgezet. Naast de

gesprekken en overleggen met de raad van bestuur zoekt de OR regelmatig contact met

de eigen achterban, waarbij ook gesprekken met de managers van de IMZ, EMZ en

Serviceorganisatie om voeling te houden met de ontwikkelingen in de organisatie.
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31 OR-beraden;

9 overlegvergaderingen met de raad van bestuur;

2 ‘artikel 24’-vergaderingen waarbij de raad van bestuur en een delegatie van de

raad van toezicht aanwezig was.

Kwaliteit van zorg:  Uitslag Cliënt Tevredenheid Onderzoek (CTO), de gekozen

kwaliteitsindicatoren, het kwaliteitsrapport 2019 en het kwaliteitsplan 2021

Facilitair: kwaliteit maaltijden (dit heeft geleid tot een ongevraagd advies aan de

raad van bestuur) en de keuze van leveranciers variërend van voedsel tot

hulpmiddelen.

Maandrapportage: regelmatig zijn hieruit onderwerpen aan de orde geweest zoals

ziekteverzuim, leegstand en de financiële ontwikkelingen.

Vergaderingen

In 2020 heeft de ondernemingsraad vooral digitaal vergaderd via Zoom of MS Teams:

Scholing en reflectie

De vaste commissies hebben zich laten scholen in hun specifieke aandachtsgebied. Ook

heeft de gehele OR een tweedaagse (digitale) training gevolgd waarin onder andere

gekeken is naar het eigen functioneren, de rol van de medezeggenschap binnen Lelie

zorggroep, zelfsturing door het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen bij het

uitvoeren van taken (TGI: thema gecentreerde Interactie) en de verwachtingen van de rol

van het dagelijks bestuur.

In het najaar heeft het dagelijks bestuur jaargesprekken gevoerd met de OR leden

waarin is geëvalueerd en het eigen functioneren, de positie in de OR en ambities en

scholing zijn besproken. Door corona is 2020 een jaar geworden dat we ons altijd blijven

herinneren. Spannend, onzeker, roerig. We zijn trots op de manier waarop we binnen

Lelie zorggroep samen de crisis te lijf zijn gegaan. Door gewoon ons werk te doen, een

tandje bij te zetten en door om te zien naar elkaar.

2.4 Cliëntenraad

Natuurlijk heeft de corona pandemie ook zijn weerslag gehad op het functioneren van

de Centrale Cliëntenraad (CCR). Zo zijn er in het begin van de crisis onderlinge

ontmoetingen vervallen, maar in deze periode is er wel regelmatig onderling contact

geweest via de mail en telefonisch o.a. tussen de voorzitter en de raad van bestuur.

Vanaf juni is de draad weer opgepakt en is er (deels digitaal) vergaderd. Vanaf dat

moment zijn “corona-gerelateerde” onderwerpen een vast onderdeel van gesprek

geworden: Besmettingen, Bezoekersregeling, Inzet vrijwilligers of het opzetten van een

covid-unit.

In deels aangepaste vorm heeft de CCR in 2020 uiteindelijk zes keer vergaderd.

Onderwerpen, waarover de CCR heeft gesproken en in verschillende gevallen een

advies heeft uitgebracht zijn:
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Vastgoed: de CCR is voortdurend door de raad van bestuur meegenomen in de

vastgoedontwikkelingen voor Pniël, Slingedael/Tussendael, Het Atrium en Huize

Nieuwoord.

Samenwerkingsvormen: te noemen valt het IJssellandziekenhuis, huisartsen in

Krimpen aan de IJssel, zorgverlener Sonneburgh, en zorgverlener Riederborgh.

Wet Zorg en Dwang: deze wet vereist diverse aanpassingen, waarover de CCR

uitgebreid is geïnformeerd en waar nodig, om advies is gevraagd.

Meldcode ouderenmishandeling: dankzij het initiatief van de CCR is dit opnieuw op

“het netvlies” van de organisatie gekomen. Protocollen zijn geactualiseerd en er is

aandacht voor gekomen binnen de organisatie.

Conform de nieuwe wet WMCZ 2018, welke op 1 januari in werking is getreden, is er in

2020 een nieuw reglement voor de CCR en de onderliggende cliëntenraden van kracht

geworden. Dit reglement is met een zeer grote inbreng van de CCR tot stand gekomen

en heeft geleid tot diverse aanpassingen in werkwijze en vergaderstructuur.

In 2020 zijn op twee locaties eigen cliëntenraden opgericht: Vellerveste/Huize

Nieuwoord en Oranjehof. Met hun afgevaardigden binnen de CCR is hiermee iedere

locatie vertegenwoordigd.  Met de vertegenwoordiging van EMZ en IAH bestaat de

raad eind 2020 uit elf leden. De CCR wordt ondersteund door een bestuurssecretaresse.

Vast onderdeel in iedere vergadering is het onderling uitwisselen van informatie tussen

de verschillende geledingen. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan het

zichtbaar maken van de lokale cliëntenraden.

Ondanks de crisis, waarin wij een groot deel van het jaar hebben verkeerd, mogen we

terugzien op een jaar, waarin veel is bereikt en dit in een goede verstandhouding met

de raad van bestuur.
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Hoofdstuk 3

Zorg voor elkaar 
in coronatijd

Hendrik Jan van den Berg (bestuurder), voorzitter van het CUBT

Leni Hoogendoorn (manager Siloam en Westerstein), namens de IMZ-locaties

Emelia van de Voorde (manager Regio Groene Hart), namens de EMZ-regio’s

Marco Jan Bax, (manager HRM) voor personeelszaken aangaande corona 

Monique Lap, (manager Facilitair) voor facilitaire zaken 

Marieke Dunning, (manager Beleid, Kwaliteit en Audit), voor het opstellen van beleid

Jan Willem van Baalen, (manager zorgverkoop en innovatie), voor o.a. contact met

stakeholders *

Stephan Bol, (manager Marketing en Communicatie), voor het in goede banen

leiden van de communicatie met medewerkers, cliënten, families en stakeholders 

Kees Goedhart, Reindert van Dijk, Hankie van der Ent (artsen), medische kennis en

afweging * 

Marja Messemaker, Infectiepreventie St. Franciscus Gasthuis *

Annelie van Varik, Maaike van Dorp en Marit Bravenboer, (Adviseurs beleid en

kwaliteit), ondersteuning en uitvoering *

Lelie zorggroep in coronatijd

Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van het voorkomen van

besmettingen met het coronavirus en het bestrijden van uitbraken op die momenten dat

het virus wel binnensloop. Op verschillende plaatsen wordt hier al aan gerefereerd in dit

jaarverslag. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden leggen we in dit hoofdstuk

apart verantwoording af voor de gekozen aanpak door Lelie zorggroep.

Voorbereidingen

Toen eind februari duidelijk werd dat het coronavirus ook Europa had bereikt en binnen

afzienbare tijd in Nederland kon uitbreken, is in een ingelaste vergadering van het

complete managementteam besloten een speciaal uitbraakteam te formeren. Dit

uitbraakteam had als taak de risico’s in kaart te brengen, waar nodig nieuw beleid en

protocollen op te stellen en de medewerkers door middel van duidelijke instructies voor

te bereiden op hun taak. Als Lelie zorggroep waren we ons vanaf dat moment bewust

van de mogelijke risico’s, maar was de aard en omvang natuurlijk ook voor ons onzeker.

Samenstelling centraal uitbraakteam

Het centraal uitbraakteam (CUTB) kwam ten minste eens per week samen. In de fase kort

na de uitbraak van corona in Nederland vaak zelfs dagelijks. Het CUBT bestond uit de

volgende medewerkers:

* Nam deel op basis van gewenste aanwezigheid
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Te beginnen bij communicatie met medewerkers. Aanvankelijk werd zo vaak als

nodig een update gestuurd naar alle medewerkers met nieuwe informatie en

instructies. Dat was soms meerdere keren per week. De betrokkenheid op deze

berichten vanuit de organisatie was groot. Toen de crisis onder controle was is de

frequentie naar een wekelijkse update gegaan. Daarnaast werd regelmatig een

update voor leidinggevenden gemaakt waarin we hen toerusten om hun team mee

te nemen in het coronabeleid. Verder zijn op het intranet pagina’s aangemaakt met

daarop links naar de coronaprotocollen op het handboek, diverse posters en flyers

en een veelgestelde vragen rubriek. Ook is op het intranet een speciale pagina

ingericht over de coronavaccinatie. Medewerkers konden hun vragen stellen via

coronavragen@leliezorggroep.nl wat veelvuldig is gedaan en ons als organisatie zo

hielp om in contact met de medewerkers te blijven.

Een andere belangrijke doelgroep waren de vrijwilligers voor wie vaak andere

maatregelen golden dan voor medewerkers. Zij kregen indien relevant een eigen

update toegezonden per mail.

Veel van de maatregelen betroffen de situatie in verpleeghuizen. Vanuit het CUBT

zijn veel brieven opgesteld en verzonden met nieuwe informatie voor bewoners en

hun eerste contactpersonen.

Ook cliënten in de thuiszorg en ambulante hulpverlening hebben meerdere keren

brieven ontvangen en zijn ook steeds geïnformeerd via hun vaste zorgverlener.

Cliënten konden ook hun vragen stellen via coronavragen@leliezorggroep.nl en het

antwoord op veelgestelde vragen lezen op www.leliezorggroep.nl/coronavragen.

Via de website, sociale media en een speciale uitgave van het Lelie magazine

hebben we alle doelgroepen geïnformeerd over de actualiteit rond corona binnen

onze organisatie. Lelie zorggroep heeft tevens meermaals meegewerkt aan

persverzoeken rond dit thema.

Verdere organisatie aanpak coronacrisis

Snelle besluitvorming was cruciaal. Met name rond het begin van de corona-uitbraak in

Nederland, waarbij de organisatie in sneltreinvaart moest worden voorbereid om de

crisis het hoofd te bieden. Het CUBT kreeg de bevoegdheid om voor de gehele

organisatie besluiten te nemen. Uiteraard zijn alle gremia voortdurend bijgepraat en

meegenomen in de besluitvorming. Naast het CUBT werden per regio en locatie

uitbraakteams gevormd. Hier werd het beleid van het CUBT doorvertaald en uitgevoerd

voor de betreffende regio of locatie.

Communicatie

Goede communicatie is cruciaal in een tijd van crisis. Er verandert veel en dat gebeurt

snel. Een belangrijk onderdeel van de corona-aanpak was daarom de communicatie naar

verschillende doelgroepen:

mailto:coronavragen@leliezorggroep.nl
mailto:coronavragen@leliezorggroep.nl
https://www.leliezorggroep.nl/coronavragen
https://www.leliezorggroep.nl/domain/leliezorggroep/files/wysiwyg/documents/Lelie_digitaal_magazine.pdf


26

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een van de grootste uitdagingen was het bemachtigen, verdelen en op de juiste wijze

gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens de eerste coronagolf was er

een groot tekort aan met name mondneusmaskers. Lelie zorggroep heeft hier in een

ontmoeting met verantwoordelijk minister Hugo de Jonge ook een oproep toe gedaan

tijdens een werkbezoek aan onze locatie Tiendhove. Dankzij de voortdurende

inspanningen van de afdeling inkoop en facilitair is het gelukt onze medewerkers te allen

tijde van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien. Gemiddeld

werden er 65.000 stuks mondneusmaskers, 200.000 handschoenen en 5000 schorten per

maand gebruikt door onze medewerkers. 

Uitbraken bij Lelie zorggroep in 2020

Door de kwetsbare gezondheid en de wijze van samenwonen in groepen, bleek het

coronavirus gevaarlijk voor bewoners van verpleeghuizen. Ook Lelie zorggroep heeft

hiermee te maken gehad. Bij de uitbraken is steeds adequaat opgetreden op basis van

de opgestelde protocollen. Vanuit het CUBT werd coaching op locatie gegeven bij het

naleven van de protocollen. Ook werden besmette bewoners in een cohort geplaatst en

werkte personeel in volledige bescherming. Op deze wijze zijn de uitbraken zoveel als

mogelijk beperkt. Ook de regio’s binnen Lelie zorggroep kregen te maken met

besmettingen onder de thuiszorgcliënten.

Tabel 1: Aantal besmettingen coronavirus 2020 verpleeghuizen Lelie zorggroep

* In deze locaties was sprake van een uitbraak in de eerste en tweede golf en is vanwege

revalidatiezorg een hogere instroom van nieuwe cliënten.

Naam locatie

Atrium

De Burcht *

Oranjehof

Pniël *

Siloam

Westerstein

Slingedael

Tussendael

Tiendhove

Prinsessenhof

Nieuwoord

Vellerveste

Totaal

Aantal hersteld

3

58

4

37

11

8

4

0

13

5

0

143

Aantal besmettingen

3

75

5

55

21

0

8

6

0

14

6

0

193

Aantal overleden

0

17

1

18

10

0

2

0

1

1

0

50

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/963054/zorg-over-tekort-aan-bescherming-onder-verplegers
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Samenwerking binnen Conforte

Als zorgorganisaties werden we van de ene op de andere dag voor dezelfde

uitdagingen geplaatst. Lelie zorggroep werkte binnen Rotterdam al samen met andere

VVT-instellingen binnen Conforte. Bij de uitbraak van het coronavirus in Nederland werd

in dit verband besloten de handen ineen te slaan en het coronabeleid op elkaar af te

stemmen. Dit heeft geholpen bij het formuleren van eenduidig beleid, de inkoop van

persoonlijke beschermingsmiddelen, een krachtig geluid vanuit de VVT in de regio en

het land, de samenwerking rond het beschikbaar stellen van extra coronaverpleging

zowel intramuraal als extramuraal en de communicatie alsmede de woordvoering

richting de media. Lelie zorggroep heeft hierin in de eerste golf ook de woordvoering

voor de hele verpleeghuissector van de regio Rotterdam gecoördineerd. Tevens heeft

Lelie zorggroep de inkoop van medische middelen waaronder de persoonlijke

beschermingsmiddelen voor de gehele regio vormgegeven.

Tabel 2: Aantal besmettingen corona bij cliënten thuiszorg Lelie zorggroep in 2020

Naam regio

Rotterdam / Katwijk

Groene Hart

Midden Nederland 

Noord Nederland

Zeeland

Totaal

Aantal besmettingen

96

43

45

28

23

273



4.1 Waardering van cliënten

Cliënten van Lelie zorggroep zijn zeer te spreken over de zorg die zij ontvangen. De

cliënten van de thuiszorg, waaronder ook de divisies Agathos en Curadomi vallen geven

gemiddeld een 8,2. Cliënten van de zorglocaties beoordelen de zorg met een 7,4. Een

ruime meerderheid van de cliënten zou de zorg aanbevelen bij mensen in hun

omgeving. Dat blijkt uit het jaarlijkse onafhankelijk onderzoek dat Lelie zorggroep laat

uitvoeren naar de tevredenheid van haar cliënten. Vergeleken met een jaar eerder blijkt

de tevredenheid van de cliënten verder te zijn toegenomen. Toen was de tevredenheid

namelijk nog een 7,9 voor de thuiszorg en een 7,2 voor de verpleeghuiszorg.

“Een prachtige uitkomst die laat zien dat onze cliënten in de praktijk merken dat we

onze zorg en hulpverlening steeds blijven verbeteren”, zegt Joost Zielstra, namens de

raad van bestuur. “Binnen onze organisatie staat ‘werken met waardering’ hoog in het

vaandel. Een mooier compliment dan van de cliënten zelf kun je niet krijgen. Dit

resultaat hebben we samen behaald en is iets waar we samen trots op mogen zijn. 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Van Loveren & Partners. Het

verschil in tevredenheid tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg zien zij ook bij andere

zorgorganisaties terug. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen in de thuiszorg geholpen

worden thuis te blijven wonen, terwijl mensen in de verpleeghuiszorg voor alles

afhankelijk zijn van zorg. Het beïnvloedt hun leven nog veel meer.
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Waardering van Lelie zorggroep, Curadomi Thuiszorg Neder-Betuwe - Opheusden

op 17 februari 2020: "Wij hebben Curadomi leren kennen als een uiterst

betrouwbare zorgverlener met en groot hart voor de cliënt. Gericht op het systeem,

en niet perse alleen op de cliënt zelf. De zorg was accuraat, en altijd vriendelijk. Men

had oog voor de problematiek. Mij vrouw heeft meer dan lof voor deze organisatie.

Zelf ben ik mantelzorger en was 12 dagen elders, en kon niet voldoende voor mijn

vrouw zorgen. Ik zou Curadomi aanbevelen bij iedereen die goede, degelijke zorg

nodig heeft en als volwaardig mens behandeld wil worden."

Waardering van Lelie zorggroep, Agathos Thuiszorg Sliedrecht - Sliedrecht op 30

juni 2020: "De zorgverleners werken vanuit het hart. Integer, daadkrachtig en

meelevend met altijd een luisterend oor."

Uit de evaluatie komen algemene en locatie specifieke verbeterpunten naar voren. Denk

daarbij aan de tijd die de medewerkers hebben voor de cliënt of het maken en wijzigen

van afspraken. Met de verbeterpunten gaan de locaties en teams weer aan de slag. In

de hoop dat we ook het komend jaar zorg en hulp mogen bieden aan tevreden cliënten.

Een 9,1 op Zorgkaart Nederland

In het jaar 2020 kregen we als Lelie zorggroep met al onze teams en locaties 160

waarderingen op Zorgkaart Nederland, met een gemiddeld cijfer van een 9,1.

Het team 'Lelie zorggroep Curadomi thuiszorg Veenendaal' springt eruit, met in totaal

15 waarderingen en een gemiddeld cijfer van een 9,6. Onze locatie Westerstein kreeg

twee waarderingen: twee tienen. Van de 160 waarderingen waren er 6 waarderingen

met een 5,5 of lager. De overige 154 waarderingen hadden een (ruime) voldoende.

Onder alle 160 waarderingen hebben we een reactie achtergelaten en met de personen

die een onvoldoende gaven, hebben we via Zorgkaart Nederland contact kunnen

opnemen.

Een greep uit de waarderingen:
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Waardering van Lelie zorggroep, Oranjehof - Rotterdam op 31 januari 2020: "Ik ben

erg tevreden met de verzorging die mijn schoonmoeder krijgt. De persoonlijke

aandacht voor haar van het verplegend personeel verdient alle lof. Wij worden bij

veranderingen of problemen tijdig op de hoogte gebracht en krijgen dan

uitgebreide informatie van de behandelende arts."

Waardering van Lelie zorggroep, Agathos Ambulante hulpverlening Rijssen - Rijssen

op 16 juli 2020: "Ik ben tevreden over de hulp die ik heb gekregen van Agathos,

omdat ik me gehoord en gezien voelde tijdens de gesprekken. Daarnaast vond ik

het prettig dat het een organisatie is met een christelijke identiteit, omdat ik zelf ook

christen ben. Daardoor voelde ik me ook meer op mijn gemak om dingen in de

praktijk van het leven die met het christelijk geloof te maken hebben te delen."

Waardering van Lelie zorggroep, Curadomi Thuiszorg Middelburg - Middelburg op 9

maart 2020: "Het team van Curadomi heeft héél goed voor onze vader gezorgd. Ze

waren zeer flexibel in de zorg, kwamen vaker per dag zodra dat nodig was, vaak ook

met meer personen. En de laatste drie nachten hebben zij onze vader heel goed

verzorgd. We zullen anderen zéker de zorg van Curadomi aanraden!"

4.2 Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is de afgelopen jaren een belangrijk instrument geweest voor

Lelie zorggroep. Naast de basis op orde en focus op processturing is er volop aandacht

geweest voor reflectie en intervisie. Tal van externe partijen zoals TopCare, ISO en IGJ

hebben met ons meegekeken en mee beoordeeld hoe de kwaliteit van de zorg en

dienstverlening ervoor staat. De resultaten zijn aantoonbaar verbeterd, waar we trots op

en dankbaar voor zijn. Het leren is echter nooit ‘af’. In toenemende mate willen we met

onze dienstverlening aansluiten bij de behoeften van de klant – in het primair proces bij

de cliënt die we verzorgen of begeleiden, en in de organisatieprocessen in de

dienstverlening van de ondersteunende organisatie aan de medewerkers van het primair

proces en hun leidinggevenden.
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Duaal leiderschap

De zorg en begeleiding die we bieden, willen we voortdurend verbeteren. Bij Lelie

zorggroep werken managers die integraal verantwoordelijk zijn voor de

resultaatverantwoordelijke eenheid die hen is toevertrouwd. Onze professionals vormen

het hart van onze organisatie – in de omgang die zij hebben met de cliënten en

deelnemers, krijgt onze zorg en hulp vorm. Zij hebben dan ook, als onderdeel van het

multidisciplinaire team, de grootste invloed op het welbevinden van onze cliënten.

Vanuit die gedachte hebben we, in een vernieuwde besturingsfilosofie, duaal

leiderschap vormgegeven op onze intramurale locaties. De verantwoordelijke manager

heeft naast zich een medisch leider (arts) als duale partner, om zo samen de

verantwoordelijkheid te dragen en goede zorg en welzijn te bevorderen. Deze beweging

is in 2020 ingezet, en krijgt de komende tijd steeds meer vorm.

Productontwikkeling

Veel van onze zorg en hulp aan cliënten van eenzelfde doelgroep wordt op meerdere

locaties of in meerdere regio’s aangeboden. Zoals zorg voor ouderen met dementie,

geriatrische revalidatie of palliatieve zorg. Omdat we onze producten in de volle breedte

en in de diepte willen doorontwikkelen, hebben we daarvoor het eigenaarschap belegd

bij locatie- en regiomanagers. Zij zijn als producteigenaar mede namens hun collega-

managers verantwoordelijk voor productontwikkeling.

Handboek

De werking van het proces documentbeheer is gekoppeld aan het handboeksysteem.

Halverwege 2020 zijn we overgegaan naar de nieuwe ICT-omgeving. Hieraan gekoppeld

is een nieuw handboeksysteem met beheerproces. Deze, alsmede de rolverdeling in het

bestuursbureau, is ingericht om aan te sluiten bij de nieuwe besturingsfilosofie. Alle

documenten die nodig zijn om het handelen van de medewerkers te ondersteunen,

staan in het handboek dat toegankelijk is voor alle medewerkers. Het project

Handboekbeheerproces heeft geleid tot optimalisatie van het documentbeheer.

4.3 Leren van incidenten, meldingen en klachten

Voortdurend willen we leren van fouten die we maken, of van ongemak, ontevredenheid

of een verschil in verwachtingen die zijn ontstaan bij het bieden van onze zorg of hulp.

Leren van (bijna-) incidenten

In februari 2020 zijn we, voor het melden, analyseren en opvolgen van incidenten

overgegaan naar Triasweb. In dit systeem worden integraal incidenten gemeld: MIC

(melding incident cliënt) & MIM (melding incident medewerker). De teamleider of

teamcoördinator krijgt de incidentmelding binnen om te analyseren en af te handelen

zodra de medewerker deze heeft gemeld in het systeem. Afhankelijk van de ernst van de 
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melding zal zij vervolgstappen ondernemen om de melding op te lossen. De

incidentcommissies zijn opnieuw geïnstalleerd en hebben een bijgestelde opdracht

gekregen gericht op het periodiek integraal analyseren van de meldingen met behulp

van het vastgestelde format. 

Leren van ernstige incidenten en calamiteiten: Prisma

Bij ernstige incidenten en calamiteiten wordt een onderzoeksteam vanuit Lelie

zorggroep ingezet om een Prisma analyse uit te voeren. Er zijn in 2020 vier incidenten

geweest en drie calamiteiten waarvan de onderzoeksresultaten steeds zijn opgesteld,

besproken en teruggekoppeld met en naar cliënt/familie, betrokken medewerkers,

management en zo nodig de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij merken dat door

de zorgvuldige werkwijze er een open en veilige cultuur is om over klachten, incidenten

en calamiteiten met elkaar te spreken en ervan te leren.

Leren van klachten

Klachten worden ter verbetering van de cliëntenzorg en/of werksfeer besproken met

betrokkenen. Uit klachtsituaties kunnen we leren hoe gedrag ervaren wordt. Intenties die

goed zijn, kunnen door anderen verkeerd geïnterpreteerd of ervaren worden. Met de

Lelie zorggroep klachtenregeling waarborgt Lelie zorggroep dat cliënten kunnen

vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van

klachten. Het doel is zoeken naar een oplossing dicht bij de bron waar de klacht is

ontstaan. Klachten kunnen zowel schriftelijk, mondeling als telefonisch worden

ingediend. 

Lelie zorggroep maakt onderscheid in informele en formele klachten. Bij een formeel

traject is de raad van bestuur of klachtencommissie betrokken (Lelie zorggroep heeft

formele klachten gedelegeerd naar de klachtencommissie). Bij een informeel traject is

klachtenfunctionaris vooral betrokken. In 2020 zijn er in totaal 81 klachten ingediend,

waarvan één formele klacht. In het overzicht hieronder is de verdeling van de klachten

over de verschillende zorgproducten te zien. Veel meldingen betroffen (onder meer)

communicatie of attitude. Iedere klacht is opgepakt met de betrokkenen. 

De formele klacht (van een cliënt die ambulante hulpverlening van ons ontving) is

behandeld door de klachtencommissie, de klacht is deels gegrond verklaard. De

klachtencommissie adviseert de raad van bestuur dat de organisatie afspraken moet

vastleggen, voor wat betreft de rechten en plichten van diverse partijen, wanneer er

meerdere partijen zijn betrokken bij een casus in dit geval bij de ambulante

hulpverlening. Ook is het advies om een professioneel format te ontwikkelen waar

rapportage minimaal aan moet voldoen. Hierop zijn maatregelen genomen.
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In het algemeen valt op dat er aanmerkelijk minder klachten zijn gemeld in vergelijking

met het jaar 2019. Het minder melden van klachten met name in het 1e halfjaar van

2020 heeft wellicht te maken met het coronavirus. 

4.4 Lerend Netwerk

De organisatie vormt samen met zorgorganisaties De Zellingen, De Vijverhof en

Sonneburgh een lerend netwerk. Dit lerend netwerk overlegt maandelijks met elkaar

over verschillende onderwerpen. Er wordt op verschillende onderwerpen samengewerkt,

zoals bijvoorbeeld de Wet Zorg en Dwang, Kwaliteitsgelden en audits. Op dit moment

wordt gezamenlijk onderzocht of en hoe we op het gebied van interne audits de

samenwerking nog verder kunnen verdiepen. 

4.5 Serviceorganisatie

Zorg voor elkaar, dat is al jaren de slogan van Lelie zorggroep. Dat kan niet zonder

goede ondersteuning voor alle zorgverleners die voor onze organisatie actief zijn. Na de

vorming van Lelie zorggroep in 2010 is stapsgewijs gebouwd aan een sterke

serviceorganisatie die optimale dienstverlening biedt aan de regio’s en locaties. Die

investering werpt in toenemende mate zijn vruchten af voor de organisatie en haar

samenwerkingspartners. De afdelingen werken daarbij nauw samen aan integrale

dienstverlening. Dankzij deze ondersteuning lopen we voorop bij het integreren van

innovaties in de reguliere zorg, leveren we in veel samenwerkingsprojecten een

belangrijke inhoudelijke bijdrage en wordt de kwaliteit van onze zorg geborgd. Ook

draagt deze dienstverlening bij aan medewerkerstevredenheid dankzij onder andere het

inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, aandacht voor vitaliteit en de inzet van

digicoaches die medewerkers helpen bij digitale veranderingen. Dankzij integrale

samenwerking tussen onder andere ICT en de afdeling Marketing & Communicatie kon

in 2020 het nieuwe sociaal intranet FLOOR worden gelanceerd. De afdelingen HRM –

recruitment en Marketing & Communicatie leverden een belangrijke bijdrage aan de

groei van het aantal medewerkers en de naamsbekendheid van de organisatie. En de

afdelingen Zorgverkoop en Innovatie zorgden ervoor dat onze virtuele thuiszorg niet

alleen breed kon worden ingezet, maar ook werd vergoed door Zorgverzekeraar CZ.

In het jaar 2020 wilde de serviceorganisatie zich nog actiever vanuit integrale

dienstverlening profileren binnen en buiten de organisatie. Begin 2020 is de hele

serviceorganisatie hiervoor ook geschoold tijdens een gezamenlijke inspiratiedag. De

realisatie hiervan kon snel in praktijk worden gebracht door de coronacrisis. Bij vrijwel elk

besluit van het eerder genoemde CUBT kwam uiteindelijk uitwerking en ondersteuning

door de serviceorganisatie kijken. Afdelingen hebben hierbij intensief samengewerkt en

waren onmisbaar in het bestrijden van de crisis. Ook hebben de medewerkers van de

verschillende afdelingen het principe ‘first time fix’ in praktijk gebracht door hun 
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collega’s in de zorg en hulpverlening snel en professioneel van antwoord op hun vragen

te voorzien. De ervaringen uit dit bijzondere jaar nemen we mee in de verdere

ontwikkeling van de dienstverlening van de serviceorganisatie. Voor de eigen

medewerkers en voor collega-zorgaanbieders die van deze hoogwaardige

dienstverlening gebruik willen maken. 

In het organogram van paragraaf 1.2 zijn de afdelingen te vinden waaruit de

serviceorganisatie is opgebouwd.
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Ik ben liefdevol

Ik ben verbindend

Ik ben daadkrachtig

Ik ben dichtbij

In onze arbeidsmarktcampagne gebruiken we het thema ‘Werken met waardering’.

Daarbij geloven wij dat mensen in beweging komen van mensen. Om dit te faciliteren

en stimuleren hebben we effectief dienende leiders nodig die integraal verantwoordelijk

zijn. Enerzijds dienen zij een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze doelen en

anderzijds dienen zij voorwaarden te scheppen zodat onze professionals op een zo goed

mogelijke manier hun werk kunnen doen. Onze medewerkers verlenen daarbij zorg

vanuit het hart, overeenkomstig hun persoonlijke waarden en normen en de christelijke

levensvisie van Lelie zorggroep. In het dagelijks werk gaan we uit van het eigen regie

model waarbij medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen binnen de kaders

van Lelie zorggroep. Hierbij zijn wij in ons gedrag te herkennen aan de volgende 4

kerndaden:

Voor het jaar 2020 hadden we als Lelie zorggroep een ambitieus plan voor wat betreft

de verdere doorontwikkeling van ons personeelsbeleid met als speerpunten de basis

verder op orde, werving & selectie, opleiden, duurzame inzetbaarheid en boeien &

binden. Toen we halverwege maart te maken kregen met corona kwamen deze

activiteiten gedeeltelijk tot stilstand. 

Werving coronahelden

Eén van de eerste activiteiten waar wij ons als gevolg van corona op gericht hebben is

het werven van extra personeel in verband met de te verwachten stijgende vraag.

Hiervoor hebben we een aparte arbeidsmarktcommunicatiecampagne ingezet gericht

op het binnenhalen van zogenaamde coronahelden voor Lelie zorggroep. Deze

campagne is zeer succesvol geweest en heeft geleid tot in totaal ruim 500 personen die

zich bij ons hebben gemeld om bij te springen in de zorg. Deels betrof dit bestaande

medewerkers en deels externe sollicitanten. Om één en ander in goede banen te leiden

hebben we een speciaal matchmakingteam ingericht. Een deel van de nieuwe aanwas is

nog steeds onderdeel van onze flexpool.
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Thuiswerken

Als gevolg van corona ging voor een deel van onze medewerkers gelden dat ze van de

ene op de andere dag aan het thuiswerken waren. Hierdoor is de wijze waarop we

werken en samenwerken drastisch veranderd en dat vroeg om een aantal duidelijke

kaders rondom bijvoorbeeld de wijze waarop we elektronisch vergaderen, hoe we

ondanks de afstand toch contact met elkaar kunnen houden en hoe je op afstand leiding

geeft. Vanuit het Uitbraakteam zijn hier handreikingen voor gedaan en als organisatie

zijn wij dankbaar voor de veerkrachtige wijze waarop één en ander is opgepakt door

onze medewerkers. 

Psychologische ondersteuning

In 2020 werkten onze medewerkers gedurende lange tijd onder grote werkdruk en

kregen zij te maken met uitdagingen op fysiek, emotioneel en psychisch gebied. Als

organisatie hechten wij grote waarde aan het op psychosociaal gebied ondersteunen

van onze professionals in de periode voor, tijdens en na de corona crisis. Om hierin te

voorzien bieden we onze medewerkers zowel interne als externe ondersteuning aan

waarbij ook gebruik is gemaakt van landelijke initiatieven op dit gebied. Een

professioneel pakket aan psychosociale hulpmiddelen is beschikbaar gesteld aan de

organisatie. 

Verzuim

Het verzuimpercentage over 2020 is voor heel Lelie zorggroep uitgekomen op 8%. Dat

is 1,1% hoger dan in 2019 en we zien zowel binnen de IMZ als binnen de EMZ een

toename. Deze stijging is in lijn met de ontwikkelingen in de sector en is direct

verbonden met de coronacrisis. Met name de tweede coronagolf heeft impact gehad

voor onze medewerkers. Ook het aantal ziekmeldingen in 2020 is 4,1% hoger dan in

2019 (151 meldingen meer).

Groei personeelsbestand

Als wij de instroom en uitstroom van ons personeel vergelijken zien wij lichte groei. Als

organisatie slagen wij er dus in om meer nieuwe collega’s binnen te halen dan dat we

collega’s zien vertrekken. Deze groei vindt voornamelijk plaats in onze extramurale

merken Agathos en Curadomi. We merken dat onze campagne ‘Werken met

waardering’ blijft aanslaan en dat wij als werkgever verschil kunnen maken in een

competitieve arbeidsmarkt.

Opleidingen

Ook voor wat betreft opleiden binnen Lelie zorggroep is 2020 een ander jaar geworden

dan we in onze opleidingsplannen hadden voorzien. In verband met de Covid-situatie

moesten veel fysieke trainingen worden geannuleerd. Daarmee kreeg online leren een

natuurlijk ‘duwtje in de rug’. Zo werd 5579 keer een e-learning module opgestart. Een
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aantal trainingen werd omgebouwd van fysieke naar online bijeenkomsten. En 55

nieuwe e-learnings werden toegevoegd aan onze leeromgeving. In totaal zijn er in het

afgelopen jaar via het Lelie leerplein 51.962 leerpogingen geweest waarvan er 49.287

succesvol zijn afgerond, dat is 95%. Voor wat betreft het aantal stagiaires zagen we in

het studiejaar 2019-2020 een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor en kwamen we

uit op 193 FTE.

Voor wat betreft de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers hebben wij in 2020

een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd onder andere gericht op de

belangrijkste arbeidsrisico’s die er binnen onze sector zijn zoals die beschreven staan in

de arbocatalogus VVT. De RI&E is uitgevoerd door een externe partij onder begeleiding

van onze arbocoordinator en in nauwe samenwerking met onze locaties en regio’s. Op

basis van de uitkomsten gaan we nu aan de slag met de uitvoering van het plan van

aanpak.

Onderzoek medewerkerstevredenheid

Om meer zicht te krijgen op de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers

hebben we in het derde kwartaal van 2020 ons tweejaarlijkse

medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) uitgevoerd met behulp van een extern

bureau. Op basis van 28 stellingen konden medewerkers ons scoren en uiteindelijk heeft

53% van de medewerkers dat gedaan. De algemene tevredenheid van onze

medewerkers kwam gemiddeld uit op een 8,2 wat aangeeft dat onze medewerkers zeer

tevreden zijn. 

De loyaliteit van de medewerkers van Leliezorggroep is uitgevraagd aan de hand van de

NPS vraag: Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u anderen zou

aanraden om bij Lelie zorggroep te komen werken?’ 

Hierbij staat een 0 voor ‘ik zal Lelie zorggroep beslist niet aanraden’ en een 10 voor ‘ik

zal Lelie zorggroep beslist wel aanraden’. Op basis van deze vraag worden medewerkers

ingedeeld in vier categorieën: Promoters (9-10), Passives (7-8),Detractors (5-6) en

Extreme detractors (0-4).
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Landelijk behalen organisaties in de sector Zorg en Welzijn een NPS-score van +3. Lelie

zorggroep heeft een NPS-score van +13 behaald. Dit geeft aan dat de medewerkers van

Lelie zorggroep erg loyaal zijn aan de organisatie. Op onderliggende items is

verbetering zeker haalbaar en gaat iedere afdeling/ team met de eigen resultaten aan

de slag. Verbeterpunten worden opgenomen in het verbeterregister van de locatie/

regio. Op basis van het vorige MTO heeft ieder team 3 verbeterpunten aangegeven.

Aan deze verbeterpunten is het afgelopen jaar gewerkt waardoor de score significant is

verbeterd. Rapportage hiervan is separaat in te zien.
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In 2020 werd Lelie zorggroep, net als de rest van de wereld, geconfronteerd met de

enorme effecten van het coronavirus. Deze coronacrisis heeft enorme effecten gehad op

onze hele organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan alle beperkingen, het persoonlijk

leed van cliënten en verwanten maar ook aan de bedrijfsmatige uitdagingen die hiermee

gepaard gingen. De coronacrisis heeft zeker ook een forse weerslag gehad op

opbrengsten en kosten. Binnen de verschillende zorgdomeinen zijn daarvoor in meer of

mindere mate compensatiemogelijkheden ontstaan. Hoe dit in 2021 zal doorlopen is

deels onbekend en afhankelijk van meerdere factoren.

Het financieel beleid van Lelie zorggroep richt zich op een gezonde operationele

bedrijfsvoering met een beperkte gewenste positieve netto marge. De veranderingen in

de zorgsector blijven zich echter in hoog tempo voltrekken en de bekostiging van de

zorg raakt elk jaar meer versnipperd. Ondanks deze uitdagende buitenwereld zijn onze

financiële resultaten bemoedigend. Transparantie en kwaliteit van zorg worden ook voor

de financiële verantwoording steeds belangrijker. Extramuraal hebben we onder andere

te maken met de zorgverzekeraars en de gemeenten. In de Zorgverzekeringswet (ZVW)

zet de druk op de kosten per cliënt verder door waardoor de doelmatigheid van de zorg

steeds meer aandacht krijgt, naast groeiende aandacht voor (technologische) innovaties.

De gemeenten ontwikkelen in de WMO en de Jeugdwet ieder voor zich inkoopbeleid

en verantwoordingsprocessen. Intramuraal hebben we te maken met de zorgkantoren

voor de langdurende zorg (WLZ) en de zorgverzekeraars voor de kortdurende, curatieve

zorg (ZVW). Binnen de kortdurende zorg blijven we ons aanbod voortdurend

ontwikkelen om de vraag vanuit de doelgroepen te kunnen beantwoorden en om te

blijven meegroeien in het overheidsbeleid.

Naast de beleidsveranderingen staat er binnen alle financieringsstromen druk op de

tarieven terwijl Lelie zorggroep juist meer kosten maakt voor administratie, contractering

en verantwoording. Daarom zijn de keuzes in (renderende) portfolio’s en een flexibele,

wendbare organisatie van groot belang. In de financiële sturing van de organisatie

worden alle ontwikkelingen adequaat doorvertaald, zodat tijdig de juiste maatregelen

kunnen worden genomen. 

Resultaten 

We sluiten het boekjaar 2020 af met een resultaat van ruim 1,8 miljoen euro winst. Na

een moeilijke periode, in de jaren 2015 en 2016, laat het resultaat voor het vierde jaar
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op rij een positieve trend zien. Het genormaliseerde resultaat is circa 1,7 miljoen

positief. Voor 2021 hebben we een begroting vastgesteld met een resultaat van ruim 2

miljoen euro positief. Deze begroting is reëel ingeschat. De omzet (som der

bedrijfsopbrengsten) is gestegen tot € 132 miljoen. Het positieve exploitatieresultaat

over 2020 is ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten gebracht.

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre we op langere termijn in staat zijn om aan onze

verplichtingen te voldoen. Een belangrijk kengetal hiervoor is de ratio “eigen vermogen

in procenten van de bedrijfsopbrengsten”. Door het positieve resultaat over 2020 komt

deze ratio uit op 12,9%. Deze ratio ligt (geconsolideerd) onder het minimale

normpercentage dat door het Waarborgfonds voor de Zorgsector wordt gehanteerd

(15%). De banken hanteren een normpercentage van 10%. Daar zitten we ruimschoots

boven. In de meerjarenprognose is aangetoond dat we binnen twee jaar boven de 15%

zullen komen. Een andere belangrijke ratio voor de solvabiliteit betreft de verhouding

eigen vermogen/balanstotaal. Deze ratio bedraagt eind 2020 30,7%. Het

normpercentage wat in de sector gehanteerd wordt is 25%. Daar zitten we ruimschoots

boven. Beide kengetallen geven aan dat de financiële gezondheid van Lelie zorggroep

verder verbeterd is.

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre we op korte termijn aan onze verplichtingen kunnen

voldoen. Een belangrijke indicator hiervoor is de current-ratio: vlottende

activa/kortlopende schulden. Deze ratio bedraagt eind 2020 1,09. Geconcludeerd kan

worden dat de liquiditeit van Lelie zorggroep goed is (norm: 1,0). Lelie zorggroep is niet

in het bezit van financiële (afgeleide) instrumenten. 

Investeringen en financiering 

Het grootste deel van onze in 2020 gedane investeringen betreft investeringen in

verbouwingen, inventarissen en ICT-apparatuur. In totaal is voor € 1,6 mln. geïnvesteerd

in materiële activa. Alle investeringen zijn gefinancierd met eigen middelen. 

Financiële gevolgen van de coronacrisis

Door de financiers binnen de verschillende zorgdomeinen is toegezegd (delen van) de

geleden schade te zullen compenseren. Uit die belofte is een complexe werkelijkheid

ontstaan in de vorm van verschillende beleidsregels voor de verschillende domeinen.

Voor 2020 is intern nauwkeurig berekend welke schade er is ontstaan inzake uitval van

productie (m.n. leegstand in de huizen) en gemaakte meerkosten (m.n. persoonlijke

beschermingsmiddelen) en op deze interne berekeningen is een rapport van

bevindingen opgesteld door de controlerend accountant, waaruit geen bijzonderheden

zijn gebleken. Opgemerkt wordt dat niet alle zorgdomeinen op eenzelfde wijze omgaan
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met voor compensatie in aanmerking komende posten, waardoor Lelie zorggroep delen

van de geleden schade voor eigen rekening heeft moeten nemen. In 2021 zullen de

compensatieregelingen stap voor stap worden afgebouwd.

Kans- en risicomanagement 

Het onderkennen en analyseren van dagelijkse kansen en risico’s en het nemen van

maatregelen is een regulier proces voor al onze medewerkers. Het kans- en

risicomanagement is belegd bij de raad van bestuur en het management en is

ondergebracht in de P&C-cyclus. Gedurende het opstellen van de begroting worden de

belangrijkste kansen en risico’s jaarlijks geïnventariseerd. Tijdens de maandelijkse

resultaatgesprekken in 2020 tussen de raad van bestuur en de managers zijn de risico’s

besproken en de eventuele verbeterpunten opgevolgd. Naast het periodiek monitoren

van de risico’s wordt er door de raad van bestuur en het managementteam regelmatig

gesproken over grotere en overstijgende risico’s en kansen die de organisatie kunnen

raken. Om het onderwerp kansen- en risicomanagement verder handen en voeten te

geven is in 2020 een projectgroep opgestart die meer structuur geeft aan het reeds

aanwezige instrumentarium, wat naar verwachting zal uitmonden in periodieke

rapportage op kansen en risico's en periodieke her-evaluatie van de geïdentificeerde

kansen en risico's. In het kader van de interim-controle voert ook de externe accountant

op basis van een risicoanalyse een review uit op ons interne beheersingssysteem. In

2020 heeft de accountant geen verbeterpunten benoemd in de management letter.
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Hoofdkantoor Lelie zorggroep

Hoofdweg 222

3067 GJ Rotterdam

Algemene contactgegevens

0900 22 44 777

info@leliezorggroep.nl

www.leliezorggroep.nl 

Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening 

aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken we, 

vanuit christelijke uitgangspunten, met veel gemotiveerde

medewerkers aan thuiszorg, verpleeghuiszorg en hulpverlening.


