4.4

Medewerkers

4.4.1 Organisatieontwikkeling De Omslag
In 2012 is de organisatie-brede ontwikkeling “De Omslag” gestart wat, na een
aanpassing in de organisatiestructuur in 2015, mede vorm krijgt door zelfsturende teams
die werken vanuit Rijnlandse waarden.
De doelen van De Omslag zijn het vergroten van de professionaliteit, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de medewerkers in het primaire proces en het maximaal
mobiliseren van de mantelzorgers en vrijwilligers. Het streven is dat de medewerkers
veel meer in de lead komen (i.p.v. top-down worden aangestuurd). Ruimte geven aan
taakvolwassenheid moet de kwaliteit van de zorg en de medewerkerstevredenheid
verhogen. Voor onze cliënten en hun naasten realiseren wij hiermee een verbetering van
communicatie en kunnen de teams beter inspelen op hun wensen.
Een wijze om hieraan mede vorm en inhoud te geven is het werken met zelfsturende
teams. Alle medewerkers binnen de organisatie hebben o.b.v. kwaliteiten en
competenties teams gevormd rondom een eigen klantengroep.
De teams worden ondersteund door coaches. De interne coaches richten zich op de
teamontwikkeling onderweg naar zelfsturing (bijv. teamvisie op zorg, visie op
samenwerking, communicatie en conflicthantering). Hiervoor worden teamsessies
georganiseerd waarin de teams alle competenties leren die ze als zelfsturend team nodig
hebben. Als ze de teamsessies hebben doorlopen leggen ze aan de manager
verantwoording af betreffende hun ontwikkeling en krijgen “het sleuteltje’ tot zelfsturing.
Ook ondersteunen de coaches de teams met het behalen van hun doelstellingen aan de
hand van de kaders van de managers. Naast teamcoaching hebben medewerkers de
mogelijkheid om gebruik te maken van individuele coaching in relatie tot de werkcontext.
Naast onze interne coaches die veel en goed in contact staan met de teams, heeft
Catharina Stichting ondersteuning ontvangen van externe adviseurs met ruime ervaring
in zelfsturende teams. Dit veranderingsproces met het landelijke programma In voor
zorg! richt zich op het realiseren van zelfsturing. Op maat, op brede schaal (gehele
organisatie) en in afstemming met/ter ondersteuning aan “De Omslag”. De
ondersteuning van twee In voor zorg! coaches t/m oktober 2016 hielp Catharina
Stichting om belangrijke vervolgstappen te nemen in haar organisatieontwikkeling.
4.4.2 Professionele dienstverleners
Als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid was er ook in 2016 bijzondere
aandacht zijn voor het opleiden van verpleegkundigen en verzorgenden en het
omscholen/bijscholen van medewerkers. Om het deskundigheidsniveau van de
medewerkers af te stemmen op de zorgzwaarte, werd een opleidingsplan gevolgd. Hierbij
is uitgegaan van de opgestelde kwalificatieniveaus en competenties.
Naast de deskundigheidsbevordering is er binnen het personeelsbeleid sterke aandacht
voor het aannemen van personeel met een hogere deskundigheid zoals verpleegkundigen
en wijkverpleegkundigen.
4.4.3 E-learning
In het verslagjaar 2016 heeft Catharina Academie e-learning geïmplementeerd binnen de
stichting.
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4.4.4 ORT-claim
Onderdeel van de nieuwe CAO 2016-2018 is een regeling ter beëindiging van de
onzekerheid rondom dit vraagstuk. Met instemming van de OR wordt de vergoeding, na
ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, uitbetaald in 2017, 2018 en 2019. De
berekening vindt plaats op basis van het gemiddelde over de jaren 2012 t/m 2016. Voor
de kosten wordt een voorziening getroffen in de jaarrekening 2016.
4.5

Welzijn en vrijwilligers

4.5.1 Welzijn Ouderen
Welzijn Ouderen, onderdeel van Catharina Stichting, ondersteunt zelfstandig wonende
oudere inwoners van de gemeente Brielle en haar kernen. De activiteiten en diensten
kunnen leiden tot uitstel van zorg of uitstel van verhuizing naar een zorginstelling. De
coördinatie is in handen van beroepskrachten. Circa 170 vrijwilligers realiseren de
activiteiten en cursussen. Welzijn Ouderen wordt gesubsidieerd door de gemeente Brielle
en voert in opdracht van de gemeente o.a. het signalerend huisbezoek, de telefooncirkel,
de mantelzorgsalon, welzijn op recept, tafeltje dekje, de sociale huiskamer en het
maatjesproject uit. Deze diensten richten zich op het voorkomen van eenzaamheid en
het bieden van tijdelijke en adequate ondersteuning.
4.5.2 Vrijwilligersbeleid
Vanuit de behoefte om haar cliënten te stimuleren, mobiliseren en hun levenskwaliteit te
bevorderen, heeft Catharina Stichting welzijn en vrijwilligerswerk als speerpunt
geformuleerd binnen haar beleid. Ook in 2016 is het vrijwilligersbeleid onderwerp van
gesprek geweest, en zijn de plannen aangescherpt in samenspraak met vrijwilligers en
beroepskrachten.
4.5.3 Vrijwilligerswerk in Catharina Gasthuis en de Watergeus
In het Catharina Gasthuis zijn ongeveer 90 vrijwilligers actief. Zij leveren een grote
bijdrage aan het welbevinden van de bewoners. De vrijwilligers verzorgen het winkeltje,
begeleiden activiteiten, delen koffie en organiseren samen met de activiteitenbegeleiding
jaarlijks meerdere markten die druk worden bezocht. De vrijwilligers van Stichting
´Vrienden van het Catharina Gasthuis´ verzorgen in georganiseerd verband maandelijks
een activiteit voor de bewoners.
4.5.4 Vrijwilligerswerk in Pension ´t Hart en Duinpan
Ongeveer 60 vrijwilligers hebben zich verbonden aan Catharina Stichting door de
bewoners van Pension ’t Hart en Duinpan samen met de mantelzorgers en medewerkers
te ondersteunen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een zinvolle tijdbesteding die
zoveel als mogelijk aansluit bij de interesses van bewoners.
4.5.5 Vrijwilligerswerk Dagbestedingslocaties
Vrijwilligers hebben een belangrijke rol bij de dagbestedingslocaties Strandjutter en
Sonnevanck. Zij werken hier samen met de professionals aan een zinvolle en
stimulerende dagbesteding voor de deelnemers.
4.5.6 Vrijwilligerswerk in de woonzorgcentra
De wijkvoorzieningen binnen Leemgaarde en Stuifakkers krijgen mede vorm dankzij de
inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Zij runnen bijvoorbeeld de winkels, organiseren
activiteiten of zijn samen met beroepskrachten werkzaam in de horeca voorzieningen.
Met het wegvallen van de Zorginfrastructuur middelen per 1 januari 2018, valt voor
Catharina Stichting de dekking weg om deze wijkvoorzieningen te faciliteren.
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zijn werkgroepen gestart om te komen tot een oplossing voor de toekomst. Verschillende
partijen hebben zich hieraan verbonden, onder andere bewoners, vrijwilligers, gemeente
en woningcorporatie.
Binnen de woonzorgcentra werkt Catharina Stichting samen met vrijwilligersorganisaties
LASSO en SWOR.
4.5.7 Activiteiten voor vrijwilligers
Catharina Stichting waardeert de inzet van haar vrijwilligers. Als dank voor de
belangrijke bijdrage die zij leveren, ontvingen vrijwilligers op de Dag van de Vrijwilligers
een attentie. Ook ontvingen de vrijwilligers een kerstattentie. Aan het begin van elk
kalenderjaar vinden feestelijke vrijwilligersactiviteiten plaats.

4.6

Vastgoed

4.6.1 Catharina Gasthuis
De toekomst van het huidige Catharina Gasthuis, in eigendom van wooncorporatie SOR,
is onzeker. De extramuralisatie leidt tot afbouw van het aantal plaatsen. Scheiden wonen
en zorg behoort in deze locatie, gezien de eisen m.b.t. de duur van de
huurovereenkomst, niet tot de mogelijkheden. Ook een verbouwing van de locatie bleek
na onderzoek in 2013 niet opportuun, aangezien de mogelijkheid ontbrak om de
psychogeriatrische woonzorg kleinschalig te organiseren.
In 2016 is het proces voortgezet om te komen tot toekomstbestendige
woonzorgvoorzieningen in de binnenstad van Brielle. De plannen zoals deze nu
voorliggen bieden een oplossing voor zowel de psychogeriatrische zorgverlening, onze
intramurale zorg zonder behandeling en het bieden van zorg en diensten aan huis.
Ambitie is om de plannen in 2020 gerealiseerd te hebben. Aanvang van nieuwbouw van
een nieuwe pg-afdeling staat gepland in 2018.
4.6.2 Het Getij
In woonzorgcentrum Stuifakkers heeft Catharina Stichting een theater ´Het Getij´ in
eigendom. Met deze ruimte faciliteert Catharina Stichting welzijnsactiviteiten en
ontmoeting.
4.6.3 Kavels Swinshoek
Aan de Vestalaan in Rockanje heeft Catharina Stichting 3 kavels in eigendom. Op één
van de kavels bevinden zich 28 aanleunwoningen. In 2015 zijn, met betrokkenheid van
het College Sanering, de voorbereidingen voor het proces van vervreemding van twee
kavels opgestart. Dit proces is voortgezet in 2016.
4.7

Facilitair

4.7.1 Kwaliteit van gebouwen en inrichting
Voor een uitbreiding in het aantal plaatsen op de PG afdeling Pension ’t Hart is een
kantoorruimte verbouwd tot appartement met badkamer. Hierdoor zijn er 2 extra
plekken gerealiseerd.
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In Stuifakkers zijn alle voorbereidingen getroffen om een GSM netwerk aan te leggen in
samenwerking met Vestia.
4.7.2 Brandveiligheid en BHV
Alle BHV documenten zijn herzien en indien nodig aangepast en opnieuw verspreid
binnen de organisatie. Bedrijfshulpverlening en brandveiligheid zijn doorlopend
belangrijke aandachtsgebieden. Er vonden in 2016 op alle locaties (herhalings)trainingen Bedrijfshulpverlening (BHV) plaats en er zijn nieuwe medewerkers opgeleid
voor de basiscursus Bedrijfshulpverlening.
Voor bewoners in woonzorgcentrum Leemgaarde is in samenwerking met de
Veiligheidsregio Rotterdam in november 2016 een informatiebijeenkomst gehouden over
brandveilig wonen.
4.7.3 HACCP
In 2016 zijn op twee momenten in het jaar audits gehouden. Deze audits hebben
plaatsgevonden in de centrale keukens en op de afdelingen kleinschalig wonen. De audits
zijn gerapporteerd aan de teams en het management. Op enkele kleine verbeterpunten
na waren de uitkomsten van de audits goed.
4.7.4 Wifi
In alle locaties waar de Catharina Stichting is gehuisvest is op bepaalde plekken een wifi
netwerk aangelegd. Dit wifi netwerk bestaat uit een afgeschermd deel voor onze
bedrijfsvoering en een open verbinding voor externen zoals bewoners, bezoekers, etc.
4.7.5 Digitaal vergaderen
Eind 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor digitaal vergaderen voor het
managementteam, de stafdienst en het Platform Cliëntenraden. Er zijn devices
aangeschaft en er is een app aangekocht ter ondersteuning van het digitaal vergaderen.
4.7.6 Alarmering Gasthuis
In het verslagjaar zijn verbeteringen doorgevoerd in het alarmeringssysteem in het
Catharina Gasthuis. Samen met betrokken leveranciers is dit proces geoptimaliseerd.
4.8

Management control en financiën

4.8.1 Ontwikkelingen in het boekjaar, omzet en resultaten
Resultaat:
Het resultaat van Catharina Stichting is in 2016 uitgekomen op een negatief resultaat
van € 59.000, dit is een negatief rendement van 0,5% van de omzet. Het negatieve
resultaat is veroorzaakt door de effecten van de ORT claim ad € 265.000.
Deze claim is vastgelegd in de afgesloten CAO. Zonder deze eenmalige post is het
resultaat € 206.000 positief, zijnde 1,6% van de omzet.
Omzet
De omzet is in 2016 € 339.000 lager dan 2015. De omzet is gedaald van € 13.223.000,naar € 12.883.000,-. De omzet is afgenomen doordat het aantal afnemers van
wijkverpleging is gedaald. De bezetting van de intramurale capaciteit is onverminderd
goed. De middelen vanuit Waardigheid & Trots zijn ingezet voor extra activiteiten
dagbesteding en scholing.
Kosten
Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met € 67.000 gestegen van € 12.623.000 tot
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€ 12.690.000 in 2016. De personeelslasten stijgen met € 208.000 en de overige
bedrijfskosten dalen met € 138.000,= ten opzichte van 2015.
Personeelslasten:
Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met € 208.000 gestegen. Dit is inclusief de effecten
van de ORT claim ad € 265.000. De formatie is in 2016 met 5FTE gedaald.
Overige bedrijfskosten:
De kosten in 2016 zijn gedaald met € 138.000. Dit als gevolg dat er in 2015 eenmalige
kosten zijn verantwoord ad € 125.000 voor afrekening energie.
4.8.2 Balansratio’s:
Onderstaande tabel geeft zicht op de ontwikkeling van de balansratio’s:
Kengetal:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Rendement:
(Rendement / Omzet)

-0,5%

2,6%

3,9%

4,7%

-0,8%

-9,3%

Budget Ratio:
(Eigen vermogen / Omzet)

33,4%

33,0%

29,4%

26,8%

23,28%

25,9%

Solvabiliteit
(Eigen vermogen / Totale Vermogen)

37,7%

38,0%

34,5%

31,1%

24,08%

24,1%

Current Ratio:
(Vlottende Activa / Vlottende Passiva)

2,2

2,2

2,1

1,6

1,1

1,0

Tabel 11 Balansratio’s
4.9

Risico’s en onzekerheden

4.9.1 Visie Catharina Stichting op risicobeheersing
Binnen Catharina Stichting is het streven gericht op een optimaal en bewust inzicht in de
risico’s en het daarbij passend beleid, risicoreductie, niet op volledige beheersing en
uitbanning van risico’s. Risico’s blijven tenslotte risico’s maar we zorgen ervoor dat we ze
kennen, overzien, waar mogelijk minimaliseren en borgen. Juist in het licht van eigen
autonomie en zelfredzaamheid nemen alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid
voor weloverwogen risico’s. Een leven zonder risico’s bestaat niet.
4.9.2 Risk appetite
Catharina Stichting werkt vrijwel volledig op basis van publiek geld. Medewerkers van
Catharina Stichting hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de gezondheid en het
welbevinden van relatief kwetsbare cliënten. Verder is Catharina Stichting werkgever van
een grote groep medewerkers. In die hoedanigheid voelt Catharina Stichting zich
verantwoordelijk voor werkgelegenheid en goed werkgeverschap.
Voornoemde gegevens maken dat Catharina Stichting er in zijn algemeenheid voor kiest
om risico’s in de (financiële) bedrijfsvoering en in de operationele uitvoering zo veel als
mogelijk te beperken. Daar waar risico’s meer generiek zijn voor de gehele sector waarin
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zij werkzaam is, is Catharina Stichting bereid om risico’s meer als een gegeven te
beschouwen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van onzekerheden richting strategie of
financiering zoals deze gelden binnen de sector en Rijksoverheid.

4.9.3 Analyse risico’s, consequenties en beheersmaatregelen
Strategie

Beschrijving risico

Mogelijke consequenties

Beheersmaatrege
len

Versterken
intramurale
positie

Afbouw lage ZZP’s

Lagere bezetting in
Catharina Gasthuis

Kortdurend verblijf
bij leegstand,
nieuwbouw

Trend risico: Neemt af

Impact: laag
Catharina Gasthuis
gedateerd

Trend risico: Gelijk

Gebouw niet passend bij
steeds grotere groep
bewoners met beperkte
mobiliteit
Impact: midden
PG niet georganiseerd
volgens KSW
Impact: laag/midden

Plannen worden
ontwikkeld voor het
onderbrengen van
de pg-plaatsen in
een nieuwbouw
locatie. Verbouw
van het Catharina
Gasthuis t.b.v.
somatische
intramurale zorg.

Per 1 januari 2018 wordt
NHC tarief gekoppeld aan
huisvesting
Impact: midden
Schaalgrootte Pension ’t
Hart en Watergeus
onvoldoende

Kwetsbare exploitatie
Impact: midden

Trend risico: Gelijk
Versterken
thuiszorg

Beperkte positie van
thuiszorg in de wijken
Trend risico: Neemt toe

Omvang te beperkt,
afhankelijk van de ‘markt’
binnen de woonzorgcentra
Impact: hoog

Tarieven onder druk
Trend risico: Gelijk

Kwetsbare exploitatie,
marge neemt af

Onderbrengen van
deze capaciteit in
een nieuwbouw
locatie.
Uitbreiden van
thuiszorgactiviteite
n, positionering
Catharina Thuiszorg
Aanpassen van de
werkorganisatie

Impact: hoog
Regionaal meer vraag dan
aanbod verpleegkundigen
niveau 5

Extra investeren om
medewerkers te binden
Impact: midden

Trend risico: Neemt toe

Versterken
welzijn

Ontbreken van financiële
middelen in Westvoorne

Integraal aanbod onder
druk

Trend risico: Gelijk

Impact: laag

Beëindiging subsidie
zorginfrastructuurmiddelen

Integraal welzijnsaanbod
onder druk

Trend risico: Neemt toe

Impact: midden/hoog

Strategisch
opleidingsplan
(o.m. opleiden van
4 medewerkers
naar niveau 5) ,
betere profilering
organisatie, goed
werkgeverschap
Aanpassen van de
dienstverlening,
informele zorg
In dialoog met
betrokken partijen
komen tot een visie
en plan t.b.v.
toekomstige
zorginfrastructuur.
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In gesprek met
partijen als Actiz en
VWS.
Slag- en
ontwikkelkracht

Toegenomen
administratieve lastendruk

Marges nemen af
Impact: hoog

Trend risico: Neemt toe

Investeren in ICT
en inzet flexibele
schil

Tabel 12 Risico’s, mogelijke consequenties en beheersmaatregelen

4.10 Toekomst
In het jaar 2016 is veel gesproken over de strategische koers richting het jaar 2020.
Onze intramurale activiteiten vormen de belangrijkste omzetcomponent voor onze
organisatie. De overname van de 24 plaatsen binnen De Bollaarshoeve per 1 januari
2017 zorgt voor een verdere versterking.
Ons woonzorgaanbod vormt ook de komende jaren een belangrijk deel van onze scope.
Belangrijk is een goede afstemming van onze personele inzet binnen deze locaties. De
zorgvraag van bewoners neemt sterk toe, idem voor het belang van een goede
samenwerking met het sociaal netwerk en vrijwilligers. Dit vraagt wat van de
capaciteiten, kwaliteiten en competenties van onze teams en individuele medewerkers.
Voor onze organisatie blijft het daarom continue van belang om de deskundigheid van
onze professionals te laten aansluiten op onze klantengroepen en om de accommodaties
naar aard en omvang geschikt te houden voor de toekomstige vraag naar zorg. Dit
blijven belangrijke pijlers voor de organisatie. Hiermee bepalen we mede de kwaliteit van
onze dienstverlening.
Naast de vertrouwde leefwereld binnen onze muren, zien wij het belang van integrale
ondersteuning en zorg voor ouderen en kwetsbare volwassenen die in ons werkgebied
woonachtig zijn. Sinds de decentralisaties zien we, bijvoorbeeld binnen de
woonzorgcentra, dat we er op het gebied van wijkverpleging kunnen zijn voor mensen.
Dit betreft lijfgebonden zorg en verpleging, tegen enorm krappe tarieven. Voor
begeleiding en ondersteuning (van cliënten, maar ook van onze vrijwilligers) is er
nauwelijks dekking.
In 2017 willen we daarom graag met inwoners van de gemeente kijken wat er speelt,
wat is nodig om zelf de regie te kunnen blijven voeren over hun leven. En hoe kunnen wij
samen met betrokken partijen een passende oplossing bieden. Dat wordt de
belangrijkste uitdaging voor de komende jaren.
Voor uw zorg en welzijn.
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