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Voorwoord 
 

Als ik denk aan 2018, ben ik vooral dankbaar. We vierden dat Stichting Bethanië 

70 jaar bestaat. De Heere heeft ons in die tijd op talloze manieren gezegend. 

Bijvoorbeeld door de inzet en kunde van zoveel mensen die hebben bijgedragen 

aan onze mooie organisatie. Dat begon in de algemene kerkenraad van de 

Hervormde Kerk van Ede, toen een diaken voorstelde om een ‘een tehuis voor 

ouden van dagen’ te organiseren. En vervolgens het bestuur, de directie, de 

personeelsleden, de vrijwilligers, de vrienden en familieleden. We mogen 

dankbaar zijn en verwonderd: tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.  

 

Samen met onze bewoners hebben we genoten van dit prachtige jaar! We hebben het jubileum gevierd 

met allerlei activiteiten (zie foto’s). Graag geef ik een groot compliment aan alle medewerkers, 

vrijwilligers en mantelzorgers die dagelijks klaar stonden voor onze bewoners. Jullie inzet maakt het 

verschil voor onze bewoners! En ook alle leden van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, 

Vrijwilligersraad en Raad van Toezicht: bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet. 

 

Andere hoogtepunten uit dit jaar: 

 We hebben met Hospice De Olijftak een indrukwekkende herdenkingsdienst mogen houden, 

waarin we dachten aan hen die in 2017 zijn overleden. Dierbare momenten voor de 

familieleden, maar ook voor ons als collega’s.  

 Tijdens de jaarvergadering met de plaatselijke afdeling van de NPV bespraken we de inzet van 

trouwe vrijwilligers, die dagelijks op het hospice actief zijn. 

 Begin 2018 is een projectmedewerker benoemd in verband met de komst van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet heeft binnen Bethanië veel zaken 

in beweging gebracht, zoals het (nog) beter borgen van de privacy van cliënten/bewoners, 

medewerkers, vrijwilligers en andere personen. 

 De vrijwilligersraad is begonnen: een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de vrijwilligers van 

de organisatie vertegenwoordigt. 

 Onze ruim 200 vrijwilligers genoten van een heerlijk vrijwilligersdiner. 

 We hebben een heel aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen, waaronder een nieuwe 

coördinator voor het hospice, een nieuwe manager zorg en een nieuw vertrouwenspersoon. En 

dankzij onze nieuwe welzijnsmedewerkers kunnen we de persoonsgerichte aandacht voor onze 

bewoners steeds beter organiseren. Voor alle nieuwe medewerkers zijn we gestart met het 

organiseren van introductiebijeenkomsten. Een mooi moment om de organisatie te leren 

kennen! 
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 Er zijn goede contacten met de gemeente Ede, het zorgkantoor Menzis en collegabestuurders 

uit de regio. Met collega-aanbieders uit de regio hebben we een GHOR-verklaring getekend, 

waar staat dat we ons samen voorbereiden op en elkaar helpen bij calamiteiten. 

 In 2018 zijn we lid geworden van de WzW (de werkgeversvereniging zorg & welzijn). De WZW 

helpt ons om een goede werkgever te zijn en om (regionale) arbeidsmarktvraagstukken op te 

lossen. 

 Een aantal leden van de Raad van Toezicht heeft afscheid genomen, nieuwe leden hebben we 

mogen verwelkomen. 

 We hebben veel aandacht gegeven aan het optimaliseren van interne bedrijfsprocessen. Zo zijn 

we overgestapt naar een nieuw salarissysteem, een ander planningssysteem en in 2019 een 

nieuw HRM-systeem. Ook is een aantal administratieve processen verbeterd, zoals het 

digitaliseren van inkoopfacturen en het proces van betalingen.  

 Een materiele controle op de WLZ vond plaats vanuit zorgkantoor. Deze materiele controle is 

een instrument om het publieke belang van de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de 

zorg te waarborgen. Naar aanleiding van deze controle concludeerde het zorgkantoor dat de 

gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd en dat de geleverde zorg voor de cliënt het meest 

passend is.  

 ‘Aan Tafel’ is een goed geslaagd initiatief waarin buurtbewoners, bewoners, collega’s en 

familieleden tegen een geringe vergoeding een volledig diner krijgen aangeboden. We zijn blij 

met alle positieve reacties! 

 We hebben het Prezo Gouden Keurmerk gehaald! Na een intensieve externe audit door 

Perspekt kregen we dit keurmerk, dat bevestigt dat we dagelijks kwalitatief hoogwaardige zorg 

leveren. En het daagt ons uit om daar ook in 2019 mee door te gaan. 

 

Op www.jaarverantwoordingzorg.nl vindt u een uitgebreide financiële verantwoording over 2018. Daar 

vindt u ook meer cijfers over patiënten/cliënten, capaciteit, productie en personeel. Volgens het CIBG, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn we tegenwoordig niet meer verplicht om een 

maatschappelijk of bestuurlijk jaarverslag op te stellen. 

  

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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In ons werk en in al onze plannen voor 2019 en de komende jaren, weten we ons afhankelijk van de 

zegen van onze God. We weten dat we met alles bij Hem terecht kunnen en onder Zijn zegen ons werk 

mogen doen. Dat maakt dat met net zoveel dankbaarheid klaarstaan voor het nieuwe jaar. 

 

W.F. (Willy) de Groot-van Saane 

Raad van Bestuur 

 

Dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

RJ 655, titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT). Bethanië heeft het Prezo Gouden Keurmerk voor kwalitatief goede zorg en is een ANBI-

geregistreerd goed doel. 
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1. Profiel van de organisatie 
 

Inleiding 

Bethanië is een stichting die zorg verleent aan kwetsbare mensen, veelal 

ouderen, in de gemeente Ede, zowel in Bethanië (Ede) als in Wicherumloo 

(Wekerom) en in Ederveen. De zorg, begeleiding en ondersteuning die we in 2018 

boden, vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast leverde Bethanië 

diverse particuliere diensten aan ouderen. 

 

Bij de zorg- en dienstverlening waren gemiddeld 251 medewerkers en 200 vrijwilligers betrokken. 

Daarnaast waren er gemiddeld 40 vrijwilligers, 7 dagen per week tussen 8.00 uur en 22.00 uur, actief 

voor Hospice Ede De Olijftak. 

 

Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen en versterken de eigen regie van kwetsbare ouderen, 

vanuit een protestants-christelijke identiteit. Daarmee dragen ze bij aan de doelstelling van Bethanië. 

Er is een wederkerige relatie tussen cliënten en medewerkers. De Bijbelse opdracht tot naastenliefde is 

een belangrijke drijfveer voor medewerkers en vrijwilligers. Ze staan klaar voor iedereen die om onze 

zorg vraagt, ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid. 

 

Medewerkers en vrijwilligers bepalen de kwaliteit van onze zorg. Zij maken het verschil voor bewoners 

en cliënten. Omdat ze dicht bij de bewoners staan, kunnen ze het best adviseren over passende 

oplossingen. De wens en behoefte van de cliënt zijn daarin de basis. Daarom krijgen medewerkers en 

vrijwilligers veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid om creatieve oplossingen aan te dragen en, in 

overleg met de cliënt, beslissingen te nemen. De medewerkers werken in kleine, overzichtelijke teams 

en worden ondersteund door een coördinator, die hen aanmoedigt aan om zoveel mogelijk 

verantwoordelijkheid te nemen. Zo zijn er teams voor thuiszorg/dagbesteding, somatiek, kleinschalig 

wonen, hospice, dagbesteding, horeca, huishouding en een team Wicherumloo (Wekerom). 

 

De coördinatoren leggen verantwoording af aan de managers, die samen met de Raad van Bestuur het 

managementteam vormen. De Raad van Toezicht ziet, conform de Governance Code Zorg, toe op de 

bestuurder en op het besturen van de organisatie. Medezeggenschap vindt plaats door regelmatige 

formele en informele ontmoetingen met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.  
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De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens de leden van het bestuur van Stichting De Oldenhof (SDO), 

een stichting die seniorenappartementen verhuurt aan particuliere huurders, nabij Bethanië. 

 

De Raad van Bestuur van de Stichting Bethanië is de directievoerder van SDO. Dankzij de steun van de 

Stichting Vrienden van Bethanië kunnen er diverse extra’s worden aangeschaft die het welbevinden van 

ouderen in en rond Bethanië verbeteren. Zo heeft de Stichting Vrienden van Bethanië met de ontvangen 

giften en bijdragen van donateurs het afgelopen jaar voor De Oase een grotere tv en een dvd-speler 

aangeschaft. Andere donateurs gaven middelen voor de aanschaf van een tweede bus en de 

beweegtuin. 
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Organogram Stichting Bethanië met ingang van 1 augustus 2018.  

  

Raad van Toezicht Raad van Bestuur

Manager Zorg

Coördinator PG Zorgmedewerkers 

Coördinator Somatiek Zorgmedewerkers 

Coördinator Thuiszorg en 
Dagbesteding

Zorgmedewerkers 

Huishoudelijk 
medewerkers

Wijkverpleging

Casemanagement 
Dementie

Team Dagbesteding

Coördinator Hospice Verpleegkundigen

Teamcoach Wicherumloo Zorgmedewerkers 

Coördinator Opleidingen

Cliëntadvies en -
administratie

Managementassistente 
RvB

Managementassistente 
Kwaliteit

Managementassistente 
P&O

Personeelsfunctionaris

Geestelijk verzorger

Projectmedewerker

Financieel administrateur

Manager Facilitaire Dienst

Assistent manager facilitair

Teamleider Horeca Medewerkers Horeca

Coördinator Vrijwilligers Vrijwilligers

Welzijnsmedewerkers

Receptionistes

Huishoudelijk 
medewerkers

Huismeester

Medewerker ICT en 
Veiligheid

Cliëntenraad 

Ondernemingsraad

Vrijwilligersraad
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Kernactiviteiten 

In 2018 boden we zorg aan 137 cliënten, waarvan 94 ZZP- en VPT-cliënten met behandeling. Zoals de 

bewoners met een vorm van dementie, die in vijf groepswoningen met ieder zeven bewoners wonen. 

Deze bewoners moeten beschermd en veilig kunnen wonen volgens de Wet Bopz. Dat stelt specifieke 

eisen aan de inrichting van domotica en het deskundigheidsniveau van de medewerkers. Van de 57 

appartementen in Bethanië zijn er 36 bestemd voor cliënten die individueel wonen met een vooral 

fysieke zorgvraag, eventueel met individuele begeleiding of groepsbegeleiding. 

 

Er zijn twee ruimten voor groepsbegeleiding: op de 3e etage in De Oase en op de 5e etage in De Herberg. 

In de huiskamers wordt persoonlijke begeleiding en dagstructuur geboden aan 19 tot 25 cliënten met 

diverse vormen van somatische en cognitieve problematiek. Hiermee zitten de huiskamers maximaal 

vol. 

 

In Wicherumloo in Wekerom zijn 14 appartementen beschermd wonen voor senioren met 

psychogeriatrische zorg (PG). Daarnaast zijn er 22 appartementen beschut wonen (voor senioren met 

een somatische zorgvraag). In het afgelopen jaar hebben we steeds meer thuiszorg mogen bieden aan 

bewoners van de Platteelhof en de Oldenhof en aan cliënten in de directe omgeving van Bethanië.  
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Voor en vanuit de wijk 

In 2018 heeft Bethanië de ‘laagdrempelige huiskamer Ede-Oost’ geopend. Hier kunnen ouderen uit de 

wijk zonder indicatie twee keer per week bij elkaar komen voor gezellige activiteiten of een goed 

gesprek. Daarnaast boden we diverse diensten en activiteiten voor ouderen uit de buurt zoals warme 

maaltijden in het restaurant, een kapsalon, bewegen voor ouderen, zangkoren, begeleid zwemmen, 

bingo, borreluurtje, handwerken en diverse begeleide uitjes. Verder konden (buurt)bewoners de 

zondagse kerkdiensten bijwonen in de prachtige kapel en deelnemen aan de Bijbelkring. Het 

informatieblad De Wegwijs kwam in 2018 vijf keer uit en bracht onder andere verhalen over bewoners, 

cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. 

  

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Op jaarverantwoordingzorg.nl vindt u meer cijfers over onze patiënten/cliënten, capaciteit, productie 

en personeel. 
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Medewerkers 

Gedurende het jaar zijn er kwartaalbijeenkomsten voor onze medewerkers georganiseerd. Deze zijn 

bedoeld om elkaar te ontmoeten en te informeren. In het najaar van 2017 is een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Daaruit bleek onder andere:  

 Bethanië scoort op bijna alle aspecten beter dan de branche 

 Werkbeleving en Bevlogenheid scoren een 7,5 of hoger  

 Op mogelijkheid tot veranderen wordt een krappe voldoende gescoord (5,7) 

 De Net Promotor Score is positief (er zijn meer sponsors dan criticasters in de organisatie) 

 

Meest aantrekkelijke van het werk 

1. Cliënten 

2. Het werk zelf 

3. De sfeer en cultuur 

 

Verbeterpunten  

1. Werkdruk 

2. Communicatie 

3. Veranderingen / Leidinggeven 

 

De Raad van Bestuur heeft de resultaten van dit onderzoek in 2018 besproken met de MT-leden. De 

uitkomsten zijn voorgelegd aan de OR en de actiepunten zijn voor zover mogelijk geïmplementeerd in 

de teams. In 2019 hopen we opnieuw een tevredenheidsonderzoek te houden. 

 

Opleidingen en nascholing 

Medewerkers bepalen de kwaliteit van onze zorg. Daarom bieden we hen een intensief 

opleidingsprogramma aan. In 2018 hebben zorgmedewerkers verplichte scholingen gevolgd voor niveau 

3, 4 en 5 zoals BIG, transfer en zwachtelen. Bovendien zijn de medewerkers van niveau 3-5 aangemeld 

bij het V&VN en het kwaliteitsregister. Andere medewerkers werden e-learnings aangeboden. De totale 

verantwoording van het opleidingsplan volgt in het kwaliteitsverslag. 

 

Vacatures 

We hebben minder moeite met het vinden van gediplomeerde werknemers dan andere organisaties. 

Onze goede naamsbekendheid en de christelijke identiteit helpen daarbij mee. Alleen de zorgvacatures 

op niveau 3 en 4 blijken moeilijk te vervullen. We onderhouden goede relaties met scholen, in de hoop 

daar nieuwe medewerkers te vinden. 
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Werkgebieden 

Het werkgebied van Bethanië is de gemeente Ede, gelegen in het westelijk deel van de Veluwe en de 

zuidelijke Gelderse Vallei. We hebben een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg afgesloten bij 

Menzis Zorgkantoor (regio Arnhem). Voor de Wmo is er in 2018 opnieuw een overeenkomst afgesloten 

met de gemeente Ede voor hulp bij huishouding, individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Voor de 

Wijkverpleging (Zvw) is een overeenkomst gesloten met meerdere zorgverzekeraars, met Menzis als 

preferente verzekeraar. 

 

We willen de komende jaren meer aanwezig zijn in de wijk. We willen er zijn voor de mensen om ons 

heen, zodat ook zij zich welkom weten. 

 

Samenwerkingsrelaties 

Samen met Malkander organiseert Bethanië een dag per week Huiskamer Ede-Oost, laagdrempelige 

ontmoeting voor senioren uit de wijk. Onder begeleiding van een vrijwilliger kunnen senioren een dag 

samen doorbrengen, met ruimte voor gesprekken en diverse andere activiteiten. De Manager Zorg is 

betrokken bij de werkgroep Laagdrempelige Ontmoeting in Ede. 

 

Fysiotherapie Braveboer en Bethanië hebben gezamenlijk ‘Bewegen in warm water’ voortgezet. Twee 

groepen ouderen zijn een keer per week begeleid bij het verantwoord bewegen in het water. 

 

SportService Ede bood wekelijks ’Meer bewegen voor ouderen’ aan bij Bethanië. 

 

Onze Manager Zorg doet mee in de regionale ketenzorg dementie Gelderse Vallei. Bethanië is actief 

betrokken in de stuurgroep en heeft twee casemanagers dementie in dienst. Zij betekenen veel voor 

thuiswonende ouderen met een vorm van dementie, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

De Manager Zorg was ook betrokken bij de werkgroep laagdrempelige dagbesteding en 

casemanagement dementie. 

 

De Stichting Wicherumloo heeft intensief met het managementteam van Bethanië samengewerkt om 

de zorg aan de 36 senioren en het woongenot te verbeteren. Met de Nederlandse Patiëntenvereniging 

(NPV) loopt al een samenwerking sinds de start van het hospice in 2003. De NPV coördineert het 

vrijwilligerswerk in het hospice. Bethanië zorgde voor scholing van de vrijwilligers op het gebied van 

palliatieve zorg. 

 

Bethanië heeft ook in 2018 structureel gebruikgemaakt van de Specialist ouderengeneeskunde, 

maatschappelijk werk, fysiotherapie, een psycholoog en overige medische disciplines van Opella en 



BESTUURSVERSLAG | Stichting Bethanië | 2018 13 

Norschoten. Ook is een Bopz-arts, geneesheer directeur mw. E. van Zanten, betrokken bij de uitvoering 

van de Wet Bopz. Beide partijen merken dat de samenwerking een meerwaarde oplevert voor de 

cliënten van Bethanië. 

 

Het huisartsenechtpaar Hartvelt-Faber huurt een praktijkruimte bij Bethanië. Die samenwerking 

verloopt prima. Bovendien zijn zij, net als huisarts Hendrikse, preferente huisartsen voor cliënten van 

Stichting Bethanië en huurders van SDO. De spreekuren van de huisartsenpraktijk zorgen voor welkome 

reuring op ons terrein.  

 

Ramona’s Kapsalon en Miranda’s Kapsalon huren gezamenlijk een ruimte van Bethanië. Er wordt veel 

gebruik gemaakt van hun diensten door bewoners, cliënten, huurders, vrijwilligers en medewerkers. De 

salon voorziet in een behoefte en is regelmatig geopend. 

 

Bethanië maakt deel uit van een lerend netwerk waarin ook De Moriahoeve (Woudenberg), 

Vreedenhoff (Arnhem) en het Maanderzand (Ede) participeerden. Daarnaast neemt de bestuurder deel 

aan een landelijk lerend netwerk met als thema ‘Vrijheid en veiligheid’. 
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2. Governance 
 

Bestuur en toezicht 

De Zorgbrede Governance Code is een bundeling van zeven principes over goed bestuur, toezicht en 

verantwoording in de zorg. Een belangrijk element van het model is de strikte scheiding tussen 

uitvoerende en toezichthoudende functies en een professionele relatie tussen deze twee functies. De 

Governance Code is het uitgangspunt voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van 

Bestuur heeft ook in het afgelopen jaar gebruikgemaakt van de kennis en deskundigheid van de Raad 

van Toezicht. Het is voor beide partijen belangrijk dat de Raad van Bestuur het advies weegt en het 

besluit neemt. De Raad van Toezicht ziet toe op het genomen besluit. 

 

Raad van Toezicht  

In 2018 heeft de Raad van Toezicht negen keer regulier vergaderd, inclusief het jaarlijks overleg met de 

Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Daarnaast waren er twee extra vergaderingen: één met als 

thema het vastgoed van de Stichting De Oldenhof en één in verband met het vertrek van de voorzitter 

van de Raad van Toezicht. Deze vergaderingen werden alle bijgewoond door de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Bestuur legt ieder kwartaal verantwoording af over het gevoerde beleid volgens een vast 

rapportagemodel. De rapportage gaf in het verslagjaar geen aanleiding om de begroting en het jaarplan 

aan te passen. Andere informatiebronnen voor de Raad van Toezicht zijn het meerjarenbeleidsplan, het 

jaarwerkplan, de begroting, het jaardocument, het personeelsbeleid, de uitkomsten van de CQ-index, 

de externe auditrapporten van PREZO, de rapportages over risicomanagement en het jaarlijkse contact 

met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. 

 

De Raad van Toezicht wordt regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten van medewerkers, vrijwilligers 

of bewoners. Vaak is daarbij een lid van de Raad van Toezicht aanwezig om informeel de sfeer te 

proeven. Bij toerbeurt zijn leden van de Raad van Toezicht (maandelijks) aanwezig bij de zondagse 

kerkdienst in de kapel en bij het koffiedrinken na afloop met de bewoners. 

 

De Raad van Bestuur heeft besluiten genomen over het jaardocument 2017 en de begroting voor 2019 

en die ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur elke 

vergadering gerapporteerd over de zorg in zorgcentrum Wicherumloo in Wekerom (voor zover van 

toepassing). 
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Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft in 2018 een bijna geheel nieuwe samenstelling gekregen. De Raad bestond 

in de eerste helft van 2018 uit zes leden. De nieuwe Governance Code 2017 maakte een wijziging van 

de statuten noodzakelijk, waarbij onder andere het benoemingsrecht van de Algemene Kerkenraad (AK) 

en het College van Diakenen moest worden omgezet in een bindende voordracht. Dit gaf discussie en 

leidde tot het vertrek van twee leden. Na intensieve gesprekken is de verhouding met de AK gelukkig 

weer hersteld. Daarnaast zijn drie leden (regulier) afgetreden. Om de continuïteit te waarborgen, is 

diverse malen gebruik gemaakt van deskundigheid van dhr. J. Klop binnen de Raad van Toezicht. 

 

We zijn de vertrekkende leden veel dank verschuldigd voor hun inzet de afgelopen jaren. Inmiddels 

mochten we weer twee nieuwe leden verwelkomen. Op voordracht van de cliëntenraad is mevrouw M. 

Overduin benoemd met als portefeuille Kwaliteit, Veiligheid en Zorg. Daarnaast is de heer G.J.W. 

Woning op voordracht van de AK benoemd met als portefeuille Financiën. De heer Balk functioneert als 

waarnemend voorzitter tot er een nieuwe voorzitter is benoemd. De Raad van Toezicht is statutair nu 

weliswaar compleet, maar er wordt nog een lid gezocht met expertise op het gebied van juridische 

zaken en HRM. 

 

Het Governance Reglement, inclusief de profielschetsen van de leden van de Raad van Toezicht met de 

verdeling van functies en aandachtsgebieden, is in het verslagjaar opgesteld, geactualiseerd en 

vastgesteld. 

 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van de Stichting Bethanië bestaat uit één persoon. Samen met de Manager Zorg 

en de Manager Facilitaire Dienst vormt zij het managementteam van Bethanië. In het Governance 

Reglement zijn praktische zaken vastgelegd over zijn/haar bevoegdheid en hoe zij moet aan de Raad 

van Toezicht moet rapporteren en informeren. 

 

In 2018 is de functie van Raad van Bestuur uitgevoerd door mw. W.F. de Groot-van Saane. Haar 

nevenfuncties zijn Voorzitter Raad van Toezicht van De Oude Pastorie Huizen en lid van de Raad van 

Toezicht van de Stichting Ontmoeting. De bezoldiging van de Raad van Bestuur gebeurt volgens klasse I 

van de Wet Normering Topinkomens geldend voor het jaar 2018. 

 

Medezeggenschap 

De Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben de Raad van Bestuur regelmatig gevraagd en 

ongevraagd geadviseerd. Bijvoorbeeld over het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de begroting 

en het jaarwerkplan. De relaties met beide organen zijn goed en helpen bij het bestuur. Er is voldoende 
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nabijheid (maar ook afstand) tot de Raad van Bestuur om vrijuit te kunnen spreken en gezamenlijk tot 

goede besluiten te komen voor cliënten en medewerkers. Het zijn de medewerkers die het verschil 

maken voor onze cliënten. Het is dus van groot belang dat zowel cliënten als medewerkers tevreden 

zijn. 

 

In 2018 is de Vrijwilligersraad opgericht. De vrijwilligersraad is ingesteld door de Raad van Bestuur en 

bestaat uit vrijwilligers van de organisatie. De Vrijwilligersraad werkt onafhankelijk en zelfstandig en 

heeft als taak om de vrijwilligers te vertegenwoordigen. 

 

In juni 2018 is ook de VAR ingesteld, de Verpleegkundigen Advies Raad. De VAR stimuleert 

beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en helpt daarmee het beroep van verpleegkundige en verzorgende 

verder te profileren en professionaliseren. 
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3. Algemeen beleid 
 

Visie, strategie en meerjarenbeleid 

Met veel enthousiasme is Bethanië in 2017 op een zogenaamde Toekomsttour 

gegaan. We hebben nagedacht over mogelijkheden voor Bethanië in de 

komende drie jaar. De inhoud van het kwaliteitskader was leidend bij het 

schrijven van ons strategische beleid 2018-2020 met als titel ‘Waardevol leven’, 

en in aansluiting daarop het Kwaliteitsplan voor 2018. De regie van de cliënt 

staat hierbij voorop: het gaat om de dialoog tussen de bewoner en de 

medewerker. Daaruit kunnen we leren hoe de medewerker en organisatie het 

best persoonsgerichte zorg kunnen bieden. Het leren, reflecteren en verbeteren 

staat hierbij centraal binnen de organisatie. 

 

De rode draad in 2018 is onze ambitie dat bewoners hun leven kunnen voortzetten zoals zij dit gewend 

zijn. De dialoog tussen de medewerker en de bewoner/mantelzorger is daarin belangrijk: samen 

bepalen we welke zorg, begeleiding en inzet van het eigen netwerk nodig is om dit doel te bereiken. 

 

Organisatievisie 

In deze tijd van complexe veranderingen is het belangrijk dat wij ons als organisatie onderscheiden. Wij 

doen dat door onze cliëntgerichte, persoonlijke aanpak vanuit onze christelijke identiteit. 

Cliëntenpartnerschap is onze basisstrategie. Dit betekent dat wij ons volledig richten op de cliënt en 

onze ondersteuning afstemmen op hun wensen en behoeften en de manier waarop zij gewend zijn te 

leven. De medewerkers en vrijwilligers bouwen een langdurige vertrouwensrelatie met cliënten op, 

zodat zij weten wat er speelt. Zo kunnen wij een totaalpakket bieden dat op de cliënt is afgestemd. 

Bethanië is voor onze cliënten een betrouwbare partner: wij kennen onze cliënten! 

 

Mensvisie 

Onze cliënten zijn in hun dagelijks functioneren afhankelijk van langdurige zorg. Dit betekent dat hun 

keuze voor een zorgaanbieder erg belangrijk is. Cliënten geven hun vertrouwen aan de medewerkers 

en vrijwilligers van Bethanië: dat vertrouwen is kostbaar, maar ook kwetsbaar. Medewerkers en 

vrijwilligers doen er alles aan om dit vertrouwen te winnen en in stand te houden. 

 

Elk mens is een kostbaar geschenk uit Gods hand, naar Zijn beeld geschapen en voorwerp van 

Zijn liefde. Daarbij is ieder mens uniek, gelijkwaardig aan elk ander mens en blijvend kostbaar, 

hoe geschonden en zorg behoevend deze mens ook is. De mens is geschapen om relaties aan te 
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gaan en te onderhouden. Ook al is er door de zonde in relaties veel kapot gegaan, de mens blijft 

voorwerp van Gods liefde. In het bijzonder bracht God deze liefde tot uitdrukking door ons Zijn 

eigen Zoon, Jezus Christus te schenken. Door Hem worden verstoorde relaties tussen God en 

mensen hersteld en kunnen zij weer tot bloei komen. In het voetspoor en onder de zegen van 

Jezus weten wij ons geroepen zorg te geven aan ouder wordende mensen. Dat tekent onze dienst 

aan hen (Mensvisie Stichting Bethanië). 

 

Zorgvisie 

Medewerkers van Bethanië ondersteunen cliënten om zoveel als zij dat zelf kunnen, sturing te geven 

aan hun leven. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar (door mantelzorgers en vrijwilligers) én professionele 

verzorging en behandeling zijn daarbij in balans. 

 

Belofte aan de cliënt 

Bethanië ondersteunt kwetsbare ouderen. Zij zijn kostbaar in Gods ogen, zoals een lelie in het veld 

volgens Mattheüs 6: 28, 29: ‘Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen 

niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.’ 

 

In de praktijk betekent dit dat we gastvrij zijn, geduld hebben, elkaar ruimte geven, betrouwbaar en 

eerlijk zijn. Er is een open cultuur, waar ook ruimte is voor humor en ontspanning. We gaan flexibel om 

met veranderingen en spelen daar tijdig op in. 

 

Strategie 

We zijn een relatief kleine organisatie. Dat is tegelijk onze kracht en dat vertellen we duidelijk aan 

cliënten en de maatschappij. Door onze kleinschaligheid staan we dicht bij de cliënt en kunnen we goed 

naar de cliënt luisteren. Cliënten voelen zich gehoord, mogen zijn wie zij zijn en willen graag door ons 

worden ondersteund en/of bij ons wonen. Ook kleine waarderingen krijgen bij ons aandacht. Zoals die 

ene knipoog, het zingen van een psalm of lied, een schouderklopje, samen bidden of Bijbellezen. Dit 

alles geeft ons bestaansrecht. 

 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 is een belangrijke mijlpaal in de kwaliteitsontwikkeling van 

de verpleeghuiszorg. Het kader beschrijft voor de hele sector wat cliënten en hun naasten mogen 

verwachten van verpleeghuiszorg. Bethanië heeft de kwaliteitsagenda van het nieuwe kader in 2018 

gebruikt voor de projectorganisatie en planning van het kwaliteitskader binnen de organisatie. 

Medewerkers zijn regelmatig geïnformeerd over het kwaliteitskader via het digitale platform Andere 

Handen Community en tijdens de kwartaalbijeenkomsten, waar steeds een van de vijf thema’s ‘wonen 

en welzijn’ werd belicht. 
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Bethanië beschikt over het Prezo kwaliteitssysteem dat medewerkers helpt om de kwaliteit van zorg en 

diensten te borgen en te verbeteren. In 2018 werd op alle onderdelen van de organisatie, inclusief de 

hospicezorg, een Gouden Keurmerk aan Bethanië toegekend. 

 

De inhoud van het kwaliteitskader was leidend bij het schrijven van ons strategische beleid 2018-2020 

met als titel ‘Waardevol leven’, en in aansluiting daarop het Kwaliteitsplan voor 2018. De regie van de 

cliënt staat hierbij voorop: het gaat om de dialoog tussen de bewoner en de medewerker. Daaruit 

kunnen we leren hoe de medewerker en organisatie het beste persoonsgerichte zorg kunnen bieden. 

Het leren, reflecteren en verbeteren staat hierbij centraal binnen de organisatie. 

 

Klachten 

Bethanië heeft een intern systeem waarin we complimenten en klachten registreren. Hierin wordt 

beschreven hoe de klachten en complimenten zijn verwerkt en wanneer dit nodig was, welke acties of 

maatregelen zijn genomen. In het verslagjaar werden 9 complimenten en 1 klacht ontvangen. 

 

Sinds 2013 is Bethanië aangesloten bij de Regionale Externe Klachtencommissie Arnhem om aan de 

eisen van de Wet Bopz te voldoen. Via de commissie zijn in het verslagjaar geen schriftelijke klachten 

ingediend. Bethanië heeft een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar voor cliënten. Van haar diensten 

wordt nauwelijks gebruikgemaakt, omdat Bethanië sterk stuurt op het tijdig bespreekbaar maken en 

oplossen van problemen. Gelukkig was het in alle voorkomende gevallen mogelijk om een passende 

oplossing te vinden. Er is een klachtenfunctionaris in het kader van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten 

en geschillen zorg (Wkkgz) aangesteld. Hierin werken we samen met een andere zorginstelling in de 

regio Ede. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

In 2018 bood Bethanië werkgelegenheid aan ongeveer 250 werknemers in de gemeente Ede en 

omstreken. Daarnaast zijn er ongeveer 220 vrijwilligers actief in ons zorgcentrum en Hospice Ede. Ook 

in 2018 boden we plaats aan diverse (maatschappelijke) stagiaires. Er zijn diverse vrijwilligers die geen 

betaalde baan hebben en op vrijwillige basis, soms met begeleiding, een waardevolle bijdrage aan onze 

maatschappij kunnen leveren door zorg en aandacht voor onze cliënten. Tussen al deze verschillende 

mensen in onze organisatie is een grote onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid. 

 

Bethanië heeft in 2018 opnieuw een bijdrage geleverd aan de invulling van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning, vooral in de ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen en het bevorderen van de 

sociale samenhang in en leefbaarheid van de wijk. Onze dagactivering De Palmboom en de 

laagdrempelige Huiskamer Ede-Oost zijn daarvan concrete voorbeelden. Bewegen voor ouderen werd 
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gestimuleerd door gezond bewegen in het extra verwarmde zwembad in Bethanië. Ook is er Meer 

Bewegen Voor Ouderen aangeboden. Behalve ouderen maakten ook andere doelgroepen gebruik van 

het zwembad, waaronder palliatieve zorgvragers van het hospice, mensen met dementie en mensen 

met een visuele of een andere beperking. Daarnaast zijn er twee zwemscholen, die cursussen aanbieden 

voor kinderen om hun zwemdiploma te behalen. 

 

Gedragscodes 

De bestuursorganen van Bethanië werken volgens de gedragscode van de NVTZ en de Zorgbrede 

Governance Code. Alle medewerkers, stagiaires, bewoners en vrijwilligers hanteren een gedragscode. 

 

Risico’s 

Het is belangrijk dat we de interne en externe risico’s zo goed mogelijk in beeld brengen. Daarom 

hebben we afgesproken dat risicomanagement een vast onderdeel wordt van onze bedrijfsvoering. Het 

is namelijk een continu proces om risico’s te identificeren en op waarde te schatten. Het bepaalt de 

kans van het optreden en de mate van impact van de risico's. Waar nodig worden beheermaatregelen 

genomen. 

 

In het verslagjaar is er een gezamenlijk overleg geweest met de accountants, de Raad van Toezicht, de 

Raad van Bestuur en het MT. Tijdens deze bijeenkomst is gebrainstormd over mogelijke risico’s. De 

genoemde items zijn daarna geclusterd, juist verwoord en tot risico’s benoemd. Bij het plotten van de 

risico’s is gebruik gemaakt van een model risicomatrix. Er zijn 34 risico’s omschreven, verdeeld over de 

gebieden kwaliteit (7), medewerkers (9), strategie & structuur (5) en bedrijfsvoering & financieel (13). 

 

De risico’s zijn als volgt gewaardeerd (kans x impact): 11 laag, 21 middel en 2 hoog: 
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Toekomstparagraaf 

Een aantal pijlers van het strategisch beleidsplan en het Kwaliteitsplan waren leidend in 2018 en zullen 

ook richting geven in 2019: 

  

 Waardevolle zorg en begeleiding 

 Deskundigheidsbevordering 

 Optimale bedrijfsprocessen 

 Naar buiten  

 Promotie 

 

Waardevolle zorg en begeleiding 

De komende jaren wil Bethanië borg blijven staan voor identiteitsgebonden, waardevolle zorg. De 

belofte die wij aan onze cliënten willen waarmaken, is: zorg en wonen zoals thuis, leven zoals u gewend 

bent. Om die persoonsgerichte zorg en begeleiding handen en voeten te geven, zijn we gestart met de 

inzet van welzijnsmedewerkers op de verschillende afdelingen. Samen met hen kunnen onze 

zorgmedewerkers de bewoners meer individuele aandacht geven. Ook in 2019 hopen we dit steeds 

meer vorm te geven; onder andere door een muziektherapeut en uitbreiding van domotica. 

 

Deskundigheidsbevordering 

De extra middelen die de overheid beschikbaar stelt, willen we gebruiken de kwaliteit van onze zorg te 

verbeteren. Naast de inzet van extra medewerkers zetten we daarom in op deskundigheidsbevordering 

van onze medewerkers. Zo hopen we te kunnen beantwoorden aan steeds zwaarder wordende 

zorgvragen.  

 

Optimale bedrijfsprocessen 

In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan het optimaliseren van cruciale processen. Zo willen we 

waarborgen dat we de zorg en alle andere processen goed kunnen volgen en zo nodig preventief actie 

kunnen ondernemen. In 2019 zullen we tijd nodig hebben om nieuwe aangeschafte systemen optimaal 

in te gaan zetten. 

 

Naar buiten 

Graag willen we de extramurale zorg uitbreiden. Immers, de kwalitatief goede zorg die we in Bethanië 

en Wicherumloo bieden, gunnen we ook de mensen in de wijk. In 2019 willen we onze extramurale zorg 

en palliatieve zorg thuis op een bescheiden manier uitbreiden. 
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Promotie 

Het wordt minder vanzelfsprekend dat men kiest voor Bethanië. In de regio vestigen zich nieuwe 

aanbieders en ook collega-aanbieders timmeren aan de weg met nieuwbouw. Voor Bethanië betekent 

dit dat we in de komende jaren bewust aandacht zullen geven aan het promoten van ons werk.  

 

Uitbreiding 

Uit onderzoek blijkt dat er een tekort is aan woonvoorzieningen voor ouderen met een 

psychogeriatrische zorgvraag. Dit tekort zal in de nabije toekomst verder oplopen als gevolg van de 

toenemende vergrijzing. Ook uit de wachtlijst van Bethanië blijkt dat er behoefte is aan meer plaatsen 

voor mensen met dementie. Eventuele mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal plaatsen zullen 

wij daarom in 2019 onderzoeken. 
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4. Bedrijfsvoering 
 

We werken binnen Bethanië met controlesystemen op verschillende niveaus van de organisatie. Met 

die systemen proberen we fouten zoveel als mogelijk te voorkomen en eventuele afwijkingen zo snel 

mogelijk in beeld te krijgen waardoor we op diverse gebieden tijdig kunnen bijstellen.  

 

Bethanië hanteert een Planning & Control-cyclus voor de bedrijfsvoering. Maandelijks ontvangt het 

management van Bethanië rapportages en stuurinformatie over o.a. de exploitatie van baten en lasten, 

liquiditeit, zorgproductie en ingezette personeelsformatie. Deze gegevens worden opgesteld en 

toegelicht door de Business Controller. 

 

In het verslagjaar is gewerkt aan het vernieuwen en optimaliseren van administratieve 

bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van instrumenten op het gebied van financieel beleid en beheer. 

In het najaar van 2018 zijn we begonnen met het (gefaseerd) invoeren van een nieuw planningssysteem 

(Aysist)  en een daaraan gekoppelde salarisverwerking via SDB Ayton. Deze systemen zijn met ingang 

van 1 januari 2019 in gebruik genomen. In het voorjaar van 2019 werken we verder aan de 

implementatie daarvan en een nieuw HRM-systeem. Met deze keuze wordt meer financiële stabiliteit 

nagestreefd door verbetering van de processen en meer transparantie rondom formatieplanning en 

salarisverwerking.  

 

In 2018 is ook het systeem van Blue10 in gebruik genomen, waarmee de inkoopfacturen digitaal 

verwerkt en geaccordeerd kunnen worden. Hiermee is het proces rondom het betalen van 

inkoopfacturen sterkt verbeterd.  

 

Ook het proces van betalingen is in het verslagjaar verder aangescherpt en verbeterd. De structuur van 

autorisaties en de rechten van alle betrokken functionarissen zijn aangepast.  

 

Het zorgregistratieproces neemt belangrijke plaats in binnen de bedrijfsvoering. Een juiste, volledige en 

tijdige registratie van zorg is noodzakelijk om de geleverde zorg te kunnen declareren en om derving 

van omzet te voorkomen. Daarom heeft Bethanië de declaraties van zorg (Wlz, Zvw en Wmo) uitbesteed 

aan Care Expert. 
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Invoering maatregelen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. 

Op advies van de accountant zijn er in 2018 door Stichting Bethanië diverse acties uitgevoerd voor deze 

wettelijke regeling. 

 Er is een specifieke functionaris voor AVG (gegevensbescherming) in dienst genomen, die zich in 

2018 volledig heeft belast met de borging van de AVG binnen de organisatie; 

 Er heeft een campagne bewustwording bij personeel plaatsgevonden; 

 Diverse beleidsstukken zijn vernieuwd en/of nieuw opgesteld, zoals het Protocol datalekken, Privacy 

Reglement en Privacy statement, vernieuwde toestemmingsformulieren voor cliënten/bewoners 

e.d.; 

 De privacy en beveiliging met derde partijen zijn geborgd, zoals geheimhouding in 

samenwerkingscontracten en zijn verwerkersovereenkomsten ondertekend.  

 Diverse  overeenkomsten zijn beoordeeld op AVG richtlijnen, zoals de Zorgovereenkomst, 

Arbeidscontract e.d. 
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5. Financieel beleid  
 

Resultaat 

Het geconsolideerde resultaat van Stichting Bethanië en Stichting Martha over het jaar 2018 bedraagt 

€ 164.788 positief (2017: € 286.860 positief). Het exploitatieresultaat van Stichting Bethanië bedraagt 

in 2018 € 164.788 positief, dat van Stichting Martha was nihil. De verdere toelichting heeft alleen 

betrekking op Stichting Bethanië. 

 

De totale bedrijfsopbrengsten zijn met € 545.656 gestegen (6,7%) ten opzichte van 2017 naar 

€ 8.711.519 in 2018. Dit komt doordat de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning zijn toegenomen met € 580.773. De belangrijkste stijging komt uit het wettelijk budget 

voor de Wlz-zorg, doordat intramurale zorg met een PGB-financiering op de locatie Wicherumloo te 

Wekerom is omgezet naar zorg met een VPT-financiering. Deze omzetting heeft in overleg met 

Zorgkantoor Menzis plaatsgevonden. Daarnaast zijn de tarieven ZZP 4 en hoger verhoogd door het 

kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en een algemene indexatie op de Wlz-tarieven. Daarmee is ook ons 

totale Wlz-budget gestegen (+ € 958.462). Het budget voor overige zorgprestaties is juist afgenomen (-

/- € 445.011) door de reductie van het aantal cliënten met een PGB-financiering. 

 

In 2018 zijn met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten voor het leveren van Wijkverpleging 

vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met alle verzekeraars is een integraal tarief afgesproken voor de 

zorgfuncties PV en VP. Voor 2018 bedroeg de omzet € 1.118.510. Dat is € 88.022 minder dan in 2017. 

 

Het budget Wmo is in verslagjaar met € 196.692 toegenomen. Dit komt met name door de opening van 

een nieuwe dagbestedingslocatie (De Gaarde te Ederveen) en een stijging van het aantal uren voor 

individuele begeleiding. De financiering van aangeboden diensten vanuit de Wmo (dagbesteding en 

huishouding) liep in 2018 volledig via de Gemeente Ede. 

 

De overige bedrijfsopbrengsten vielen door de omzetting van PGB naar VPT juist lager uit (€ -/- 28.863). 

De hotelmatige kosten worden niet langer doorbelast aan de bewoners, maar betaald uit het Wlz-

budget. 

 

Tegenover de stijging van de bedrijfsopbrengsten staat een iets hogere stijging van de bedrijfslasten van 

€ 685.597 (9,2%). Dit komt vooral door een toename van de personele kosten (€ 375.630) voor de inzet 

extra formatie (7,22 fte). De overige bedrijfslasten zijn gestegen met € 303.003, onder andere door 

extra ICT-kosten (aanschaf licenties), een stijging van de onderhoudskosten en een vrijval van 

voorzieningen. 



BESTUURSVERSLAG | Stichting Bethanië | 2018 27 

 

Eigen vermogen per 31-12-2018 

Aan de Reserve Aanvaardbare kosten (RAK) is € 447.158 toegevoegd in 2018. Hiermee komt de RAK uit 

op een bedrag van € 3.522.636. Conform de beleidsregels van het NZa en de WTZi is de RAK vrij 

besteedbaar.  

 

De bestemmingsreserve Vastgoed is gevormd om het badkuipeffect, als gevolg van de nieuwbouw van 

Bethanië in 2015, in de jaarrekening apart weer te geven, zodat uit de jaarrekening blijkt op welke wijze 

het negatieve resultaat op het vastgoed in de komende jaren gedekt wordt vanuit het eigen vermogen 

en welk deel van het vermogen ‘vrij beschikbaar’ is voor Bethanië.  

 

Hiervoor is in de jaarrekening van 2016 een deel van het eigen vermogen overgeheveld van de Reserve 

Aanvaardbare Kosten (RAK) naar de bestemmingsreserve Vastgoed. In 2018 is van deze 

bestemmingsreserve het in verslagjaar vrijgevallen bedrag van € 253.064 weer teruggeboekt naar de 

RAK. Hierdoor komt de reserve Vastgoed uit op  € 1.235.437 (2017 = € 1.488.501). Dit bedrag betreft 

de contante waarde van de negatieve resultaten over de jaren 2019 t/m 2028.  

 

Voor de bestemmingsreserve Optimalisatie Bedrijfsprocessen is een bedrag van € 20.694 (2017 = € 

50.000) gereserveerd onder het eigen vermogen voor het verder optimaliseren van de (administratieve) 

bedrijfsprocessen. In 2018 is € 29.306 ten laste gebracht van deze reserve t.b.v. de aanpassing van de 

processen op het gebied van de formatieplanning en salarisverwerking. 

 

Financieel beheer 

De financiële positie van Stichting Bethanië is stabiel en de gemaakte keuzes op financieel gebied bieden 

een voldoende solide basis voor de toekomst. Door de aanhoudende veranderingen binnen de 

Ouderenzorg en de verwachte sterkte groei van het aantal oudere zorgvragers in de komende jaren 

houdt Stichting Bethanië wel rekening met toekomstige onzekerheden ten aanzien van de financiering 

van de zorg. 

 

Bethanië beschikt over voldoende (financiële) instrumenten waarmee tijdig kan worden (bij)gestuurd. 

 

Financiële risico’s 

Stichting Bethanië brengt de interne en externe financieel risico’s zo goed mogelijk in beeld. Deze 

risico’s zijn in 2018 opgenomen in de financiële kwartaalrapportages en door de bestuurder besproken 

met de Raad van Toezicht. De volgende financiële risico’s zijn benoemd:  

 Onvoldoende aanbod in (hoger) gekwalificeerd zorgpersoneel (kans op afname kwaliteit zorg 

en toename werkdruk personeel); 
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 Tariefverlagingen Wmo (in 2019); 

 Geen (volledige) vergoeding van overproductie Wlz en/of Wijkverpleging (Zvw). 

 

 

Financiële ratio’s 

Op basis van het resultaat van € 164.788 in 2018 en de balansposten per 31-12-2018 kunnen voor 

Stichting Bethanië de volgende ratio’s worden gepresenteerd:   

 

Bovengenoemde financiële ratio’s worden door Bethanië als goed gekwalificeerd. 

 

 

 

 


