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Inleiding

Bij Bethanië geloven we dat ieder 
mens een kostbaar geschenk is 
uit Gods hand, naar Zijn beeld 

geschapen en voorwerp van Zijn liefde. 
Ouder worden betekent steeds meer 
kwetsbaar worden. Ons verlangen is 
om met onze professionele inzet bij te 
dragen aan het waardevolle leven van 
onze bewoners en cliënten.
Deze mensvisie lag ook ten grondslag 
aan het kwaliteitsplan 2019. De rode 
draad is dat onze bewoners hun leven 
kunnen voortzetten zoals zij dit gewend 
zijn. Hierbij is een goede dialoog van 
belang tussen de bewoner/mantelzor-
ger, medewerker en vrijwilliger om met 
elkaar te kijken welke zorg, begeleiding 
en inzet van het eigen netwerk nodig 
zijn om dit doel te kunnen bereiken. We 
stellen daarbij het leren en reflecteren/

verbeteren centraal. We zijn blij met 
het opnieuw behalen van het Prezo 
Keurmerk Goud. Het daagt ons tegelij-
kertijd uit om de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening op een constant hoog 
niveau te houden. Het was heel fijn om 
in het afgelopen jaar met de verschil-
lende adviesraden op te trekken. Het 
achterliggende jaar heeft laten zien dat 
we samen tot nieuwe plannen komen 
en dat we elkaar aanscherpen  
en aanvullen.

In december 2018 hebben ook wij als 
Stichting Bethanie, ons kwaliteitsplan 
2019 ingeleverd bij het zorgkantoor, om 
in aanmerking te komen voor het kwali-
teitsbudget. De extra middelen die be-
schikbaar zijn gesteld door de overheid 
vanuit het kwaliteitsbudget hebben wij 

binnen Bethanië vooral gebruikt om 
onze basisformatie te optimaliseren  
en om het welzijn van onze bewoners te 
bevorderen. De inzet van deze mid-
delen helpt ons daadwerkelijk om de 
implementatie van het kwaliteitskader 
te bevorderen met als hoofddoel opti-
malisatie van de persoonsgerichte zorg 
aan onze bewoners en cliënten. Door 
meer inzet te genereren willen  
wij het mogelijk maken dat meer 
persoonsgerichte aandacht ertoe leidt 
dat onze bewoners veel meer “eigen” 
activiteiten kunnen ondernemen zowel 
overdag als ’s avonds. 

Uitbreiding van de basisformatie biedt 
onze medewerkers de mogelijkheid 
zich nog beter te verdiepen in het leven 
van onze bewoners met hun wensen 

en behoeftes; zij leren onze bewoners 
steeds beter kennen. Met de inzet van 
extra personeel willen we ook graag 
de werkdruk voor onze medewerkers 
verlichten. Overigens geldt voor alle 
zorginstellingen en ook voor ons dat het 
een behoorlijke uitdaging is om nieuwe 
medewerkers te vinden.
In 2019 hebben we ons naast de kwali-
teit van zorg ook zeer geconcentreerd 
op de wijze waarop we onze beschik-
bare uren besteden. De verhouding di-
recte uren ten opzichte van de indirecte 
uren heeft ertoe geleid dat we conform 
een strak beleid de uren verdelen. 

Dankzij de inzet van alle medewerkers 
hierin, hebben we het jaar financieel 
ook goed kunnen afsluiten. 

Vol vertrouwen zijn wij het jaar 2019 ingegaan. Ook voor dit jaar 
was een nieuw kwaliteitsplan geschreven. Dit plan is gebaseerd op 
het strategisch beleidsplan 2018-2020 en op het kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Qua inhoud een plan vol ambitie en uiterlijk 
mede vorm gegeven met  prachtige foto’s van onze eigen bewoners. 
Voor hen willen we ons immers elke dag met liefde inzetten! 

Dankbaar aan onze God; Hij 
gaf ons kracht, gezondheid  
en wijsheid. Aan Hem alle eer!
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In de volgende hoofstukken legt Stich-
ting Bethanië verantwoording af over 
het door haar gevoerde beleid en de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
kwaliteit van zorg, begeleiding en dien-
sten over 2019 op de locatie Bethanië in 
Ede, dagbesteding De Gaarde in Eder-
veen en Wicherumloo in Wekerom. Het 
kwaliteitsverslag is intern besproken 
met de verschillende adviesorganen; 
we danken alle betrokkenen voor hun 
kritische blik maar niet minder voor hun 
betrokkenheid bij het reilen en zeilen 
van onze mooie organisatie. 

Tot 2019 stelde Bethanië zowel een 
maatschappelijke verslag als een kwa-
liteitsverslag op waarmee verantwoor-
ding van het afgelopen jaar werd afge-
legd van de uitgevoerde activiteiten en 
het leveren van verantwoorde zorg en 
dienstverlening. Met de komst van het 
kwaliteitsverslag bleek dat in beide ver-
slagen op diverse onderdelen, hetzelfde 

gerapporteerd werd, hetgeen leidde 
tot extra en veelal onnodige lasten. Om 
tot een volledige verantwoording over 
2019 te komen, is een gedeelte van het 
voormalig maatschappelijke verslag, 
geïntegreerd in dit kwaliteitsverslag.  
Op www.jaarverantwoordingzorg.nl  
vindt u een uitgebreide financiële 
verantwoording over 2019. Daar vindt 
u ook meer cijfers over patiënten/cliën-
ten, capaciteit, productie en personeel. 

Daarnaast is de jaarrekening en bij-
behorende accountantsverklaring over 
2019 opgesteld.

Dankbaar blikken we terug op het jaar 
2019. Dankbaar aan onze God; Hij gaf 
ons kracht, gezondheid en wijsheid. 
Aan Hem alle eer!

Willy de Groot-van Saane, 
Raad van Bestuur
Ede, juni 2020
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In 2019 boden we zorg aan 146 cliën-
ten, waarvan 117 ZZP- en VPT-cliënten 
met behandeling. 29 cliënten op ZZP/

VPT basis hadden geen behandeling. 
Hieronder vallen drie groepswoningen 
van zeven bewoners met een vorm van 
dementie. In het hospice verbleven  
70 cliënten met een Zvw indicatie en 
4 cliënten met een Wlz indicatie excl. 
behandeling. In onze logeerkamer ver-
bleven  3 cliënten met een Wmo indica-
tie en 2 cliënten met een Wlz indicatie 
excl. behandeling. Bethanië leverde 
ondersteuning aan 180 cliënten met een 
Wmo indicatie. Het aantal Zwv cliënten 
bedroeg 162, exclusief de hospice 
cliënten. Bij de zorg- en dienstverlening 
waren gemiddeld 275 medewerkers en 

200 vrijwilligers betrokken. Daarnaast 
waren gemiddeld 35 vrijwilligers, 7 da-
gen per week tussen 8.00 uur en 22.00 
uur, actief voor Hospice Ede De Olijftak.

Van de 57 appartementen in Bethanië 
zijn er 36 bestemd voor cliënten die in-
dividueel wonen met een vooral fysieke 
zorgvraag, eventueel met individuele 
begeleiding of groepsbegeleiding.
Er zijn twee ruimten voor groepsbe-
geleiding: op de 3e etage in De Oase 
en op de 5e etage in De Herberg. In de 
huiskamers wordt persoonlijke bege-
leiding en dagstructuur geboden aan 19 
tot 25 cliënten met diverse vormen van 
somatische en cognitieve problematiek. 
Hiermee zitten de huiskamers maxi-

maal vol. In Wicherumloo in Wekerom 
zijn 2 groepen kleinschalig wonen voor 
senioren met psychogeriatrische zorg 
(PG). Daarnaast zijn er 22 appartemen-
ten 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. 

Bethanië biedt dagbesteding aan op 
de locaties Ede, Wekerom en Ederveen; 
deze laatste is per 1 januari 2020 
verhuisd naar de locatie Wicherumloo.  

In Bethanië is Hospice Ede, de Olijftak 
gesitueerd met vijf appartementen. 
Daarnaast beschikt Bethanië over een 
restaurant, winkel, kapsalon, therapeu-
tisch bad en een kapel.

Onze medewerkers en vrijwilligers 
ondersteunen en versterken de eigen 
regie van kwetsbare ouderen, vanuit 
een protestants-christelijke identiteit. 
Daarmee dragen ze bij aan de doelstel-
ling van Bethanië. Er is een weder kerige 
relatie tussen cliënten en medewerkers. 
De Bijbelse opdracht tot naastenliefde 
is een belangrijke drijfveer voor me de-

Profiel van de organisatie

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 2019 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.
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werkers en vrijwilligers. Ze staan klaar 
voor iedereen die om onze zorg vraagt, 
ongeacht ras, geslacht, geloofsover-
tuiging of geaardheid. Onze visie en 
missie worden verder uitgewerkt in het 
volgende hoofdstuk. 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 oplossin-
gen. De wens en behoefte van de cliënt 
zijn daarin de basis. Daarom krijgen 
medewerkers en vrijwilligers veel ruim-
te 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 om zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheid te nemen. Zo zijn 
er teams voor thuiszorg, dagbesteding, 
somatiek, kleinschalig wonen, hospice, 
horeca en huishouding.De coördina-
toren 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, Ondernemingsraad  
en Vrijwilligersraad.   

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 directie-
voerder van SDO. 

Dankzij de steun van de Stichting 
Vrienden van Bethanië en de Stichting 
Vrienden van Wicherumloo kunnen 
er diverse extra’s worden aangeschaft 
die het welbevinden van ouderen in en 
rond Bethanië verbeteren. 
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Organisatievisie
Als organisatie willen wij ons blijvend 
onderscheiden, om tegemoet te komen 
aan de vraag naar zorg en begeleiding 
vanuit een christelijke identiteit en 
kleinschalige wooninitiatieven. Wij 
bieden een breed palet met keuzes voor 
cliënten die zij met eigen kleur kunnen 
invullen. Dit betekent dat wij samen 
met de bewoner en het eigen netwerk 
afstemmen welke zorg en begeleiding 
nodig zijn om op hun wensen en 
behoeften te kunnen aansluiten. Hierin 
wordt de ondersteuning vanuit het 
eigen netwerk ook meegenomen.
De medewerkers en vrijwilligers bou-
wen een langdurige vertrouwensrelatie 
met cliënten op, zodat zij weten wat er 
speelt. Bethanië is voor onze cliënten 
een betrouwbare partner: wij kennen 
onze cliënten!

Mensvisie
Cliënten zijn afhankelijk van langdurige 
zorg in hun dagelijks functioneren. 
Dit betekent dat hun keuze voor 
een zorgaanbieder erg belangrijk is. 
Cliënten geven hun vertrouwen aan 
de medewerkers en vrijwilligers van 

Bethanië; wij realiseren ons dat dit ver-
trouwen kostbaar maar ook kwetsbaar 
is. Medewerkers en vrijwilligers doen er 
alles aan om dit vertrouwen te winnen 
en in stand te houden want:
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. 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.

Zorgvisie
Medewerkers van Bethanië ondersteu-
nen cliënten om naar vermogen zelf 
sturing te geven aan hun leven. Met 
professionele verzorging, begeleiding 
en behandeling, stuurt Bethanië op 
zelfzorg en zorgzaamheid voor elkaar 
(door mantelzorgers en vrijwilligers).

Belofte aan de cliënt
Bethanië ondersteunt kwetsbare 
ouderen, kostbaar in Gods ogen. In de 

praktijk betekent dit dat we gastvrij 
zijn, geduld hebben, elkaar de ruimte 
geven, betrouwbaar én eerlijk zijn. Er 
is een open cultuur waar ook ruimte is 
voor humor en ontspanning. Ook gaan 
wij flexibel om met veranderingen en 
spelen wij daar tijdig op in.

Strategie
Als identiteitsgebonden organisatie on-
derscheiden wij ons krachtig. Wij com-
municeren onze specifieke meerwaarde 
op heldere wijze naar onze cliën  ten en 
de maatschappij. Bethanië staat door 
haar kleinschaligheid dicht bij de cliënt 
en is daardoor in staat heel goed naar 
de cliënt te luisteren. Cliënten voelen 

zich gehoord, mogen zijn wie zij zijn en 
willen graag door ons worden onder-
steund en/of bij ons wonen. Juist ook de 
stille waarden krijgen bij ons aandacht 
zoals die ene knipoog, het zingen van 
een psalm of lied, een schouderklopje, 
het op verzoek samen bidden voor het 
slapen gaan of Bijbellezen. Dit alles 
geeft ons bestaansrecht.

Onze zorgvisie maakt integraal onder-
deel uit van de zorgovereenkomst, hier-
i n is opgenomen dat met de onderteke-
ning van de zorgovereenkomst, de cliënt 
verklaart de grondslag en de zorgvisie 
van de Stichting te onderschrijven dan 
wel daarvoor respect te hebben.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Elk mens is een kostbaar 
geschenk uit Gods hand,  
naar Zijn beeld geschapen  
en voorwerp van Zijn liefde.
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Met betrekking tot het aannamebeleid 
van nieuwe medewerkers wordt in het 
sollicitatieformulier gevraagd naar 
de motivatie om voor een christelijke 
organisatie te werken. Onze zorgvisie 
maakt integraal onderdeel uit van de 
arbeidsovereenkomst, hierin is op-
genomen dat met de ondertekening 
van de  arbeidsovereenkomst, de 
werknemer verklaart de zorgvisie van 
Bethanië te onderschrijven.

Uitvoering
Heel concreet start de persoonsgerichte 
zorg en ondersteuning al voordat een 
bewoner naar Bethanië gaat verhuizen. 
De medewerkers van de cliëntadminis-
tratie monitoren de thuissituatie van 
deze mensen in samenwerking met 
de wijkverpleging en de coördinator 
thuiszorg. Waar nodig wordt voor deze 
mensen als overbrugging tijdelijke 
ondersteuning en/of zorg thuis ingezet, 
bijvoorbeeld door deelname aan 
een van de drie dagbestedingen van 
Bethanië. Voordat de nieuwe bewoner 
verhuist naar Bethanië, gaat de eerst 
verantwoordelijke verzorgende/ 
verpleegkundige of coördinator op 
huisbezoek. De medewerker krijgt 
hierdoor een goed beeld van de woon- 
en leefsituatie van de nieuwe bewoner.

Samen met bewoners/contactpersonen 
die dit willen en voor wie dit mogelijk 
is, maken de professionals van Bethanië 
een levensboek. Het helpt ons in te 
spelen op de wensen en behoeften van 
de nieuwe bewoner. Daarnaast is een 
levensgeschiedenis, waar mogelijk zelfs 
aangevuld met foto’s, ook een mooi 
houvast om een gesprek aan te gaan.
Op deze manier wordt inhoud gegeven 
aan de dialoog tussen bewoner en 
medewerker.

Bethanië gaat bewust om met de keuzes 
van haar bewoners. Een mooi voorbeeld 
is het dragen van een uniform; dit is 
een bewuste keuze die aansluit bij de 
wensen van de bewoners wiens voorkeur 
uit gaat naar een uniform vanwege 
de herkenbaarheid. Dit vraagstuk is 
expliciet aan de bewoners voorgelegd. 

Zorgplan
Voor elke nieuwe bewoner wordt 
binnen 24 uur na verhuizing een werk-
plan opgesteld waarin afspraken zijn 
opgenomen over benodigde medische 
handelingen, medicatie, gewoonten en 
gebruiken in het dagelijks leven, etc. 
Het uiteindelijke zorgplan is binnen zes 
weken gereed en wordt door de nieuwe 
bewoner of contactpersoon onderte-

kend. Afspraken met bewoners worden 
geschreven vanuit cliëntperspectief in 
de ik-vorm. Hierdoor zijn we nog beter 
in staat om het leven en wensen vanuit 
de bewoners te bekijken.

Het zorgplan wordt opgesteld door een 
daartoe gediplomeerde verzorgende IG 
(niveau 3) of verpleegkundige (mini-
maal niveau 4). Deze zorgmedewerkers 
zijn tevens in het bezit van de opleiding 
EVV’erschap. Het zorgplan wordt zo 
nodig tussentijds bijgesteld en 2 keer 
per jaar besproken en geëvalueerd in 
het zogenaamde multidisciplinaire 
overleg (MDO). Het MDO wordt 
bijgewoond door de bewoner en/of 
eerste contactpersoon, behandeld arts 
of specialist ouderengeneeskunde (SO), 
betrokken EVV’er en eventueel andere 
betrokken behandelaars. Het doel van 
het opstellen van het zorgplan is dat dit 
plan goed aansluit bij de individuele 
bewoner en de bewoner zich door alle 
betrokkenen gekend voelt.
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Wonen en welzijn

A fhankelijk van de zorgbehoefte 
en beschikbare mogelijkheden 
wordt een appartement van 

70 of 45m2 aangeboden. Daarnaast 
beschikt Bethanië over drie kleinscha-
lige woningen met elk 7 bewoners, 
die voornamelijk geschikt zijn voor 
ouderen met een vorm van dementie. 
Deze bewoners moeten beschermd en 
veilig kunnen wonen volgens de Wet 
Bijzondere Opnemingen in Psychia-
trische ziekenhuizen (Bopz). Dat stelt 
specifieke eisen aan de inrichting van 
domotica en het deskundigheidsniveau 
van de medewerkers. Deze wet regelt 
en beschermt de rechten van de bewo-
ner bij een gedwongen opname. 

Wij streven ernaar dat bewoners met 
hun familie/vrienden, hun leven zo 

vertrouwd mogelijk kunnen voort-
zetten. Daarover gaan wij met elkaar 
in gesprek. Wij horen graag wat men 
tot nu toe gewend was in het leven: 
wat de belangstelling heeft, wat men 
graag doet (hobby’s), welke mensen 
belangrijk zijn in het leven? Wat gaat 
zelfstandig nog goed af en waarbij 
heeft men ondersteuning nodig? Wat 
kunnen familie en vrienden hierin 
betekenen? Welke zorg en begeleiding 
heeft een bewoner nodig van het team 
van Bethanië of Wicherumloo? Tal van 
vragen om een goed beeld te krijgen 
van onze nieuwe bewoner met zijn/haar 
wensen en behoeften.

Ook het afgelopen jaar zagen we een 
verschuiving met betrekking tot het 
aantal PG bewoners op onze soma-

tiek afdeling. Dit betekende dat de 
huiskamers De Herberg en De Oase 
intensiever werden gebruikt. Voor de 
komende jaren zullen de huiskamers 
meer dementievriendelijk ingericht 
moeten worden. Tevens is het van 
belang dat onze medewerkers hiervoor 
worden toegerust. 

Wicherumloo is een prachtig woonzorg-
huis met gemotiveerd zorgpersoneel 
en betrokken vrijwilligers, die letterlijk 
in het hart van het dorp Wekerom met 
onze inwoners zorgen voor dynamiek, 
zingeving en een volwaardig leven. 

Inzet domotica
Wanneer de bewoner niet meer geheel 
verantwoordelijk kan zijn voor de 
eigen veiligheid, bijvoorbeeld door een 
dementie of doordat men slecht ter been 
is geworden, gaan wij in gesprek over de 
mogelijkheden die er zijn om zo vrij mo-
gelijk, maar verantwoord, te blijven func-
tioneren. Bijvoorbeeld door het gebruik 
van een zogenaamde GPS-tracker (een 
klein apparaat aan een sleutelhanger), 
waardoor de medewerkers kunnen zien 
waar de bewoner zich bevindt. 

Op de kleinschalige woningen wordt 
gebruik gemaakt van slimme sensoren, 
om bewoners meer bewegingsruimte 
te geven. Bijvoorbeeld met de plaatsing 
van een sensor bij het bed, krijgt de zorg 
een melding wanneer een bewoner uit 
bed gaat: hulp is dan snel ter plaatse. 
Ook kunnen deze sensoren zo worden 
ingesteld, dat een bewoner veilig zijn/
haar gang kan gaan; de bewoner krijgt 
hierdoor de ruimte om even uit bed te 
komen en een poosje in een stoel te 
zitten of zelfstandig naar het toilet te 
gaan, zonder dat een zorgmedewerker 
deze bewoner “stoort”. De zorgmede-
werker monitort via de iPad of het nodig 
is om naar de bewoner toe te gaan.

Al deze afspraken maken wij met de 
bewoner en/of de eerste contactper-
soon en leggen wij vast in het zorgplan. 
Het zorgplan laat precies zien wat men 
gewend is, wat vertrouwd is en welke 
afspraken er zijn gemaakt om veilig te 
blijven wonen.
Op de afdeling kleinschalig wonen Bopz 
mag domotica alleen worden ingezet 
na goedkeuring van de behandeld arts 
(Specialist ouderengeneeskunde). Inzet 

Bethanië onderscheidt zich door haar specifieke christelijke identiteit, 
de persoonlijke en kleinschalige zorg en haar comfortabele en moderne 
huisvesting vlakbij het centrum in een prachtige groene wijk. Het 
zorgcentrum is in 2012 geheel nieuw gebouwd en voldoet aan de eisen 
van deze tijd. Het gebouw telt 57 appartementen, 36 zijn bestemd 
voor zorgvragers met een passende indicatie voor zorg met verblijf. 
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van middelen en maatregelen wordt 
met een vaste regelmaat geëvalueerd, 
namelijk in het MDO en zo nodig 
tussentijds. Daarnaast worden de 
middelen en maatregelen viermaal per 
jaar met de Bopzarts besproken.
E.e.a. is vastgelegd in een visiestuk 
en methodiek vanuit de doelstelling 
om het leven zo vertrouwd en veilig 
mogelijk te kunnen voortzetten.

Welzijn  
Bethanië heeft twee welzijnsmedewer-
kers aangesteld en wel een voor de locatie 
in Ede en een voor de locatie in Wekerom. 
De welzijnsmedewerkers houden zich 
o.a. bezig met het bezoeken van nieuwe 
bewoners, het geven van rondleidingen, 
het inventariseren van wensen en 
behoeften van cliënten, aandacht en 
belang aankaarten van het levensboek 
en de inzet van  vrijwilligers.
Daarnaast hebben de welzijnsme-
dewerkers familie en mantelzorgers 
meer betrokken bij de bewoner door 
o.a.  avonden te organiseren voor 
familieleden en mantelzorgers rondom 
een bepaald thema. De welzijnsmede-
werkers hebben in 2019 het omgangs-
protocol opgesteld, met omgangsregels 
en uitgangspunten: iedereen is welkom, 
wij hebben respect voor elkaars 

eigenheid, wij praten niet over maar 
met elkaar en behandel iedereen zoals 
uzelf behandeld wilt worden.

Op deze wijze kunnen bewoners zich 
veilig en gerespecteerd voelen. Dat  
de omgang tussen mensen onderling  
goed verloopt is niet altijd vanzelf-

sprekend. Er kan ook sprake zijn van 
onveiligheid, zich niet welkom voelen, 
geroddel, pestgedrag. Het is belangrijk 
dat signalen hierover herkend en aan-
gepakt worden. In het protocol wordt 
daarom uitgebreid in gegaan op de 
vragen: wat verstaan we onder pesten, 
hoe kun je dit gedrag herkennen, wat 

zijn mogelijke oorzaken en hoe kun je 
pestgedrag tegengaan.

De organisatie is blij met de aanstelling 
van een muziektherapeute medio 
juni 2019. De therapeute is gestart om 
individueel met bewoners te werken. 
Muziek doorbreekt de sleur van het 
bestaan en brengt de levensvreugde 
weer terug; de ene bewoner kan zich 
heerlijk ontspannen, een ander kruipt 
voorzichtig uit zijn of haar schulp. 

Bethanië beschikt over een therapeu-
tisch (zwem)bad dat de mogelijkheid 
biedt tot het bewegen in warm water.

Activiteiten in Bethanië in 2019
In 2019 hebben wij verschillende soor-
ten activiteiten georganiseerd, waarbij 
centraal stond wat bewoners willen en 
nodig hebben. 

Persoonlijke wensen
We vroegen bewoners hun wens op te 
hangen in de wensenboom. Zo konden 
we goed aansluiten op hun persoonlijke 
wensen. Veel van deze wensen hebben 
we gerealiseerd. Bijvoorbeeld: kersen 
eten in de Betuwe, nog eenmaal naar 
het geboortedorp of een bezoekje aan 
de Intratuin. 
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Dieren 
Het omgaan met dieren werkt kal-
merend en stressverlagend. Daarom 
werden er iedere maand een aantal 
dieren van de Kinderboerderij opge-
haald. Bewoners konden de dieren op 
schoot houden, knuffelen en natuurlijk 
naar ze kijken. 

Muziek
Muziek is één van de laatste dingen in 
het brein dat vertrekt. Het beïnvloedt 
de stemming positief en het is een 
manier om contact te maken, ook 
voor mensen met dementie in een 
ver gevorderd stadium. Vaak komen 
naar aanleiding van de muziek allerlei 
herinneringen, verhalen en emoties 
los. Activiteiten met muziek zijn dus 
erg geliefd en daarom waren er in 
2019 weer veel optredens van koren en 
muzikanten. Ook werd in Bethanië een 
voorspeelavond georganiseerd, waarbij 
leerlingen hun vorderingen op de piano 
lieten horen. Iedere zaterdagavond werd 
een zangavond georganiseerd.
In Wicherumloo wordt eenmaal per 2 
weken een zanguurtje georganiseerd 
op de woongroep of in het Vios.

Bewegen
Beweging is gezond! Naast dat je 
fysiek fit blijft is het ook goed voor de 
men   tale gezondheid. Daarom werd 
wekelijks drie keer een half uur Meer 
Bewegen voor Ouderen aangeboden 
door Sportservice Ede. 
In 2019 is een wandelgroepje gestart o.l.v. 
vrijwilligers. Ook werd er individueel met 
bewoners gewandeld en gefietst met 
vrijwilligers. In september organiseerden 
we een wandel-2-daagse, waaraan heel 
veel bewoners mee deden. 

Reminiscentie
Reminiscentie doet een beroep op wat 
de oudere nog weet. Dit is voor mensen 
die voortdurend geconfronteerd wor-
den met afnemende capaciteiten, een 
verademing. Tijdens de tweewekelijkse 
themamiddagen werden presentaties 
gegeven over herkenbare onderwerpen; 
bijvoorbeeld: beroepen van vroeger, de 
bevrijding en school.  
In 2019 gestart met het maken van 
Themakisten. In deze kisten zitten 
voorwerpen, platen en spellen over 
onderwerpen die herkenbaar zijn voor 
bewoners.

•  De kinderen van 
kinderopvang Bijde-
handjes kwamen om 
de week naar één van 
de huiskamers van 
Bethanië. De andere 
week gingen er 1 of 
2 bewoners naar de 
locatie van Bijdehand-
jes toe, om daar voor 
te lezen of met de 
kinderen te spelen. Bij 
de Sinterklaasviering in 
Bethanië waren de kin-
deren van Bijdehandjes 
ook van de partij.

•  Iedere maand kwam 
er een klas van de 
Paasbergschool naar 
Bethanië, en iedere 
klas had een eigen pro-
gramma voorbereid. 
Ontmoeting tussen de 
kinderen en bewoners 
stond daarbij centraal. 
Er waren interviews, er 
werd geknutseld en er 
werd bingo gespeeld. 

• Kinderen van basis-
school Louise de Colig-
ny en kinderen van 
Stadhouder Willem 
3 kwamen eenmalig 
optreden. 

•  Basisschool de Triangel 
organiseerde een pan-
nenkoekenmaaltijd. 

•  Leerlingen van het Ich-
tuscollege (middelbaar 
onderwijs) hebben een 
quiz georganiseerd 

•  Kinderen van kinder-
opvang Bzzzonder heb-
ben twee keer geknut-
seld met bewoners. 

•  In de vakantie hebben 
we een paar keer ‘Knut-
selpret’ georganiseerd, 
een creatieve activiteit 
met bewoners en kin-
deren uit de buurt. 

•  In Wicherumloo 
komen kinderen van 
de School met de bijbel 
uit Wekerom 1x per zes 
weken liederen zingen 
met de bewoners.

Activiteiten met kinderen 
Veel ouderen houden van kinderen. Als 
ouderen en kinderen samen iets doen, 
ontstaat er wederkerigheid. Dit heeft een 
positief effect op het welbevinden van 
ouderen. Daarom hebben we de volgende 
activiteiten georganiseerd met kinderen: 
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Zintuigen 
Ouderen kunnen in zichzelf gekeerd 
raken. Door de zintuigen te prikkelen, 
ervaren ouderen beter contact met de 
wereld om hen heen. 
Een zintuigelijke activiteit waarmee  
we in 2019 zijn gestart zijn de beauty-
middagen; de aanwezigde dames 
werden in de watten gelegd, door 
bijvoorbeeld een handmassage  
en het lakken van de nagels.
Een andere zintuigelijke activiteit, maar 
dan voor mannen, was de (alcoholvrije) 
bierproeverij. Met medewerking van 
onze teamleider horeca, die zorgde voor 
lekkere hapjes bij de biertjes. 

De wijk
We proberen wijkbewoners zoveel 
mogelijk te betrekken bij onze activitei-
ten en zo een wijkfunctie te bekleden. 
Dit kan zowel bij wijkbewoners als bij 
onze eigen bewoners sociaal isolement 
voorkomen. Bij komend aspect is 
dat bewoners van Bethanië hierdoor 
onderdeel blijven uitmaken van de 
samenleving. We organiseerden een 
driemaandelijkse expositie. Schil-
derijen van plaatselijke kunstenaars 
werden geëxposeerd in de gangen van 
Bethanie. Bewoners, maar ook gasten, 
konden hiervan genieten. 

Iedere week op donderdagochtend  
was huiskamer Ede Oost geopend. Een 
huiskamer speciaal voor mensen uit 
de wijk, die in een sociaal isolement 
dreigen te raken. Deze groep onder-
nam door het jaar heen verschillende 
activiteiten met elkaar.  
Bewoners uit de buurt konden ook mee-
doen met verschillende activiteiten die 

wekelijks op ons programma stonden, 
zoals Meer Bewegen voor Ouderen, 
spelmiddag, zwemmen, Digiwijzer en 
computerles. Ook waren buurtbewo-
ners welkom bij grotere activiteiten, 
zoals de themamiddagen, de muzie-
koptredens, ijs- en snackmiddagen en 
een succesvolle bruidsmodeshow en 
een professionele toneeluitvoering door 

toneelvereniging CPJ. In september orga-
niseerde team Welzijn in samenwerking 
met Stichting Vrienden van Bethanië een 
gezellige zomermarkt, waar natuurlijk 
ook iedereen welkom was. 
Er vonden in 2019 verschillende 
activiteiten plaats in samenwerking 
met Stichting Present en Netwerk dien 
je stad. Zij koppelden groepen (bijvoor-
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beeld collega’s) aan een activiteit met 
bewoners in Bethanië. Werknemers van 
Philips Vital Health en van de Rabobank 
kwamen wandelen met bewoners en 
leden van de Lions kwamen op Valen-
tijnsdag helpen met het serveren van 
de maaltijd. Ook bij NLdoet kwamen 
mensen éénmalig iets voor of met onze 
bewoners ondernemen.
Voor veel bewoners is het niet meer 
mogelijk om naar een winkel te gaan, 
daarom haalden wij de winkels naar 
Bethanië! Dit jaar waren dat CeeJee 
mode, Scholten Schoenen, H&A mode 
en Lingerie at home.  

Feestdagen
In 2019 besteedden we natuurlijk ook 
aandacht aan de (christelijke) feest-
dagen. Een aubade op Koningsdag, 
concerten en vieringen met Pasen, Kerst 
en Oud en Nieuw en natuurlijk Sinter-
klaas. Feestdagen kunnen voor ouderen 
eenzaam zijn, ook in Bethanië. Door 
deze activiteiten te organiseren, voelen 
bewoners zich tijdens de feestdagen 
meer verbonden met anderen. 

Pastorale zorg
De pastorale zorg voor ouderen vormt 
al jarenlang een geïntegreerd onder-
deel van het totale zorg- en begelei-
dingsaanbod binnen Bethanië, mede 
hierdoor kan Bethanië zich onderschei-
den van andere zorgaanbieders.  
Een Hervormd emeritus predikant, 
is voor gemiddeld één dag per week 
aangesteld voor de geestelijke verzor-
ging aan onze bewoners. De geestelijk 
verzorger ondersteunt en begeleidt 
bewoners in hun vragen vanuit en op 
basis van een christelijke geloofs- en 
levensovertuiging, leidt de bijbelkrin-
gavonden en gaat voor in kerkdiensten 
in de eigen kapel van Bethanië. Van de 
bewoners weten wij dat zij regelmatig 
veel steun en kracht ervaren vanuit 
de gesprekken met de dominee. De 

predikant is ook beschikbaar voor het 
verlenen van pastorale zorg en begelei-
ding aan de medewerkers.

De kerkdiensten worden ook bezocht 
door ouderen die woonachtig zijn in 
zowel de naast gelegen huurapparte-
menten van Stichting De Oldenhof als 
in de directe omgeving van Bethanië. 
Wicherumloo beschikt eveneens over 
een mooie ruimte, waar bewoners 
via een beeldverbinding de zondagse 
erediensten van de hervormde kerk in 
Wekerom, kunnen volgen. 

Rol van de mantelzorger
Bethanië is erop gericht cliënten in staat 
te stellen hun zelfstandige leefwijze 
te herstellen en/of zo lang mogelijk 
te handhaven in een comfortabele 
woonomgeving. Wanneer een zelf-
standige leefwijze niet meer (volledig) 
mogelijk is, wordt ernaar gestreefd 
deze leefwijze zoveel mogelijk voort te 
zetten met hulp van familie en vrienden 
(mantelzorgers) die betrokken zijn bij 
het leven van de bewoners/cliënten.  

Mantelzorgers hebben vaak al zorg 
verleend aan hun naaste voordat deze 
in Bethanië komt en zij kennen hun 
naaste goed. Met hun kennis en erva-

ringsdeskundigheid kunnen mantelzor-
gers helpen om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij wat voor de naaste belangrijk 
is. Van groot belang is dat de afspraken 
hierover direct starten nadat bekend 
is geworden dat een bewoner verhuist 
naar Bethanië. 

Zo vormen mantelzorgers met (vrij-
willige) medewerkers van Bethanië 
een stevig netwerk voor de bewoners/
cliënten van Bethanië en voelen zowel de 
bewoners/cliënten als de mantelzorgers 
zich thuis binnen Bethanië en Wiche-
rumloo. Op het gebied van familieparti-
cipatie, is op het kleinschalig wonen het 
digitale platform Familienet al geruime 
tijd in gebruik. Familienet wordt ge-
bruikt als aanvulling op het elektronisch 
cliëntdossier, dat tevens inzichtelijk is 
voor de mantelzorgers.  Intensiviteit 
van gebruik verschilt per afdeling en 
per bewoner. Voor sommige families/
contactpersonen voegt familienet 
minder toe omdat zij bijvoorbeeld vaak 
op bezoek komen, of geen behoefte 
hebben aan aanvullende informatie.

In het eerste kwartaal 2019  vonden de 
laatste scholingen ‘communiceren/om-
gaan met mantelzorgers’ plaats waaraan 
alle zorgteams hebben deelgenomen. 
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Hierdoor hebben collega’s vooral geleerd 
om verwachtingen te managen en te 
bespreken met mantelzorgers. 
Eind november  werd een familieavond 
gehouden met als thema ‘gedragsver-
anderingen bij de bewoners en wat 
betekent dit voor de naasten.’ 
Casemanager dementie, coördinator 
zorg en een welzijnmedewerker hebben 
deze avond verzorgd. De evv’ers waren 
ook uitgenodigd. Conclusie van de 
aanwezige mantelzorgers was dat dit 
soort thema-avonden voor her ha ling 
vatbaar zijn. 
Het thuiszorgteam heeft deelgenomen 
aan een cursus ‘omgaan met mantel-
zorgers’. Hierdoor is men beter in staat 
om familie en andere bekenden te 
betrekken bij de zorg.  
In maart hebben de medewerkers  
van de dagbesteding een mantelzorg-
bijeenkomst georganiseerd over de rol 
van mantelzorger bij dementie. Er wa-
ren ongeveer 25 bezoekers. In juni is bij 
de Gaarde een ‘high tea’ georganiseerd 
voor mantelzorgers om het contact te 
verdiepen met de professionals.
Eind 2019 zijn voorbereiding getroffen 
voor een mantelzorgavond in januari 
2020, samen met de welzijnsmedewer-
ker. Participatie van mantelzorgers blijft 
een aandachtpunt.

Vrijwilligers
Bethanië kan al jaren lang een beroep doen 
op haar grote groep vrijwilligers. Ze zijn niet 
meer weg te denken binnen Bethanië en ver-
vullen een bijzondere en gewaardeerde rol. 
Samen met onze professionals, kunnen wij 
tegemoet komen aan de persoonlijke wensen 
en behoeften van onze bewoners. Bethanië 
beschikt over 200 vrijwilligers. Het aantal 
vrijwilligers voor de maaltijdbezorging in de 
wijk, is dit jaar sterk toegenomen. 
Een klein aantal vrijwilligers heeft dit jaar 
deel genomen aan de scholing ‘zinvolle 
dagbesteding’. Deze scholing is zeer positief 
ervaren. Aandachtspunt blijft om meer 
vrijwilligers voor dit soort scholingen te 
enthousiasmeren. 
Een nieuwe aanwas van vrijwilligers blijft 
noodzakelijk om samen met de professionals 
tegemoet te kunnen komen aan de wensen/
behoeften van onze bewoners. Gedurende 
het verslagjaar zijn diverse vacatures voor 
vrijwilligers opengesteld zoals kookvrijwilli-
gers en vrijwilligers van onze dagbesteding.

Net als onze medewerkers, kunnen ook onze 
vrijwilligers gebruik maken van het digitale 
platform Intranet op onze website. Vrijwil-
ligers moeten hiervoor inloggen en worden 
geïnformeerd over tal van zaken. 
Oktober was de maand van het meten.   
De vragenlijsten van Waardigheid & Trots 

op Locatie (WOL)  gingen de deur uit om 
ingevuld te worden.  De WOL vragenlijsten 
waren gebaseerd op de acht domeinen  
van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.   
Ook sommige vrijwilligers hebben deze 
lijsten ingevuld. 

Sinds 2018 beschikt Bethanië over een 
Vrijwilligersraad die de belangen van onze 
vrijwilligers behartigt en waarin vrijwilligers 
van de organisatie zitting hebben. De raad 
is een formeel overlegorgaan met een eigen 
reglement en een samenwerkingsovereen-
komst met de Raad van Bestuur.
Gemiddeld 35 vrijwilligers kunnen 7 dagen 
per week tussen 8.00 - 22.00 uur, worden 
ingezet voor Hospice Ede, De Olijftak; hierbij 
werkt het hospice samen met de Nederlandse 
Patiënten Vereniging (NPV).

Bethanie kan al 

jaren lang een 

beroep doen op 

haar grote groep 

vrijwilligers.  

Ze zijn niet meer 

weg te denken 

binnen Bethanie 

en vervullen een 

bijzondere en 

gewaardeerde rol. 
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Voeding
Bethanië is een gastvrije organisatie, 
dat geldt niet in de laatste plaats voor 
het restaurant van Bethanië. De gehele 
dag staat het team Horeca klaar voor 
bewoners, gasten van buiten Bethanië, 
medewerkers en vrijwilligers. 
Van 9 tot 18.30 uur zijn restaurant en 
keuken geopend. In het restaurant 
worden dagelijks smaakvolle, gezonde 
maaltijden geserveerd. Deze maaltij-
den worden mooi opgediend en men 
kan aangeven hoeveel men wenst te 
eten om zo aan ieders wens tegemoet te 
komen. De bewoners en gasten van bui-
ten eten gezamenlijk in ons restaurant. 
De goede sfeer die er dan heerst zorgt 
er, samen met de mooi opgediende 
maaltijden, voor dat men goed eet.  
En goed eten is belangrijk voor de 
gezondheid, zeker ook omdat ouderen 
juist een verminderde eetlust hebben. 

Mocht het voorkomen dat er sprake 
is van ongewenst gewichtsverlies bij 
een bewoner dan wordt de teamleider 
horeca geconsulteerd. Samen met de 
evv’er en zo nodig diëtist bekijkt hij wat 
er nodig is om de bewoner weer op het 
juiste gewicht te brengen. Dit gebeurt 
onder meer door het aanleveren van 
eiwitrijke snacks, ook hierbij kan de 

bewoner zijn of haar eigen wensen 
aangeven. 
Er wordt dagelijks vers gekookt met 
verse producten. Ook wordt gebruik 
gemaakt van seizoen producten; dat is 
belangrijk voor het milieu maar natuur-
lijk ook voor de gast. Immers als je zelf 
kookt, kook je ook wat bij het seizoen 
past. Zo mogelijk wordt er ook gekookt 
met producten uit de streek. Onze koks 
gaan regelmatig in gesprek met gasten 
over wat zij graag eten en op het menu 
zouden zien. Ook brengen zij aan alle 
nieuwe bewoners een bezoek en vragen 
zij hun wensen uit.
Het aanbod naar cliënten in de wijk is 
meer dan verdubbeld in 2019. Dagelijks 
genieten nu zo’n 25 personen van een 
warme maaltijd die thuisbezorgd wordt 
op een afgesproken tijdstip.  

HACCP
In het kader van HACCP (Hazard Ana-
lysis and Critical Control Points) - het 
voedselveiligheidssysteem – is het pro-
ductieproces door de teamleider horeca 
in kaart gebracht en de Critical Control 
Points (CCP’s) zijn benoemd, hieruit 
is een HACCP-plan voorgekomen. Het 
team horeca is hierop getraind, door 
middel van een in company training of 
door het volgen van e-learning. 

Schoonmaken  
van appartementen
Medewerkers van de huishouding 
vragen regelmatig aan bewoners welke 
wensen zij hebben met betrekking 

tot het schoonmaken van hun appar-
tement. Dit start op het moment dat 
een bewoner in Bethanië komt wonen. 
De afspraken zijn vastgelegd, zodat de 
kwaliteit van de schoonmaak geborgd is.

"  Om contact te houden bij een client die 

slechthorend is, gebruik ik een vloerwisser in plaats 

van de stofzuiger; dit wordt zeer gewaardeerd." 
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Veiligheid
MIC
Bethanië beschikt over een MIC (melding 
incidenten cliënten) commissie die elk 
kwartaal vergadert. Elke afdeling is met 
een medewerker vertegenwoordigd in deze 
commissie. De MIC commissie analyseert per 
kwartaal alle meldingen en geeft op basis van 
haar bevindingen advies aan het MT. 
Binnen Bethanië bestaat een veilig klimaat 
voor het melden van medicijnincidenten.  In 
de teamoverleggen, waarbij de MIC meldin-
gen een vast agendapunt zijn,  wordt inge-
zoomd op incidenten en worden meldingen 
besproken om er van te leren en te verbeteren.  
Ook werden op alle afdelingen medicatiere-
views gehouden in multidisciplinair verband. 

De organisatie maakt gebruik van de 
software van Medimo om het toedienen van 
medicatie elektronisch te registeren. Erva-
ring leert inmiddels dat dit de organisatie 
veel voordelen biedt. Het medicatieproces 
wordt in de organisatie digitaal ondersteund 
waardoor de kwaliteit wordt verbeterd. 
Zorgmedewerkers ervaren het als een fijn 
en overzichtelijk systeem waarin je duidelijk 
kunt zien welke medicatie je moet geven en 
ook wanneer je wat vergeet. Ondanks het 
gebruik van Medimo, blijven het voortijdig 
aftekenen van medicatie en controleren 

van de baxterrol, punten van aandacht. 
Op sommige afdeling is het aantal fouten 
aanzienlijk gedaald. 

Het aantal valincidenten is organisatie 
breed gestegen. Hierbij kan opgemerkt 
worden dat bewoners graag de regie blijven 
houden, maar dit tegelijkertijd eigenlijk 
niet meer kunnen vanwege het (dementie) 
ziektebeeld, hierdoor wordt het risico op 
vallen groter. Met familie worden duidelijke 
afspraken gemaakt over de eventuele inzet 
van vrijheidsbeperkende maatregelen. Om 
een zuiver beeld te krijgen van de effectieve 
incidenten, worden de zgn. geaccepteerde 
valincidenten apart vermeld. 

Binnen Bethanië is het beleid vrijheidsbe-
perkende middelen zo beperkt mogelijk 
in te zetten, zodat bewoners hun vrijheid 
zoveel mogelijk kunnen behouden. Het 
risico op vallen wordt hierbij onderkend 
en gedragen. Jaarlijks vindt een overleg 
plaats met de MIC commissie, de apotheker 
en de specialist ouderengeneeskunde van 
Bethanië. In dit verslagjaar zijn specifiek 
interne medicatie audits in samenwerking 
met de apotheek uitgevoerd. Bij toerbeurt 
voeren ook zorgmedewerkers van de diverse 
afdelingen onderling audits uit.

Medicijn incidenten

Afdeling 2018 2019 Verschil

Somatiek 64 93 + 29

KSW 34 21 - 13

Thuiszorg 50 50

Hospice 15 20 + 5

Dagbesteding 1 8 + 7

Wicherumloo 120 75 - 45

Totaal 284 267 - 17

Val incidenten

Afdeling 2018 2019 Verschil

Somatiek 58 (waarvan 1 geaccepteerd) 89 (waarvan 10 geaccepteerd) + 31

KSW 36 119 (waarvan 59 geaccepteerd) + 83

Thuiszorg 43 60 + 17

Hospice 14 11 - 3

Dagbesteding 9 7 - 2

Wicherumloo* 86 (waarvan 42 geaccepteerd) 64 (waarvan 10 geaccepteerd) - 22

Totaal 246; 43 geaccepteerd 350; 79 geaccepteerd +104
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Bopz
De 3 kleinschalige woongroepen met elk 7 bewoners, 
hebben een Bopz aanmerking. Vanwege de nieuwe 
wet Zorg en Dwang, is Bethanië in 2019 begonnen met 
de voorbereidingen voor de implementatie van deze 
wet. De werkgroep WZD heeft de visie van Bethanië 
m.b.t. het leven voortzetten zoals men gewend is, 
inmiddels aangepast aan de nieuwe wet.

Decubituspreventie
Het verhoogd risico op decubitus wordt vastgelegd 
in het zorgplan. Hiermee kunnen we voorkomen dat 
de wonden ontstaan. Twee maal per jaar wordt de 
risicosignalering uitgevoerd en gerapporteerd in het 
ECD. Bij ontstaan van decubitus kijkt er standaard een 
verpleegkundige mee; bij grotere wonden wordt de 
wondverpleegkundige ingeschakeld.
In dit verslagjaar was intramuraal bij 7 bewoners 
sprake van decubitus en extramuraal bij 2 cliënten. 
Dit vond veelal plaats in de stervensfase.  Hierover is 
overleg met de huisarts geweest en werd het matras 
aangepast en wondbehandeling toegepast.

Preventiebeleid ziekenhuisopname
Minimaal eenmaal per halfjaar wordt het medisch 
ethisch beleid, waaronder  ziekenhuisopname beleid 
besproken in het MDO. Afspraken over behandelingen 
binnen Bethanië worden vastgelegd, zodat op voor-
hand duidelijk is wanneer een bewoner wel in aan-
merking komt voor het insturen naar het ziekenhuis. 
Afspraken die gemaakt worden met onze bewoners 
over bijvoorbeeld al dan niet reanimeren, worden in 

het ECD vastgelegd, halfjaarlijks geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld.
In de praktijk blijkt dat bewoners nauwelijks meer 
worden opgenomen in het ziekenhuis, mits het 
echt niet anders kan; Bethanië biedt hiervoor zoveel 
mogelijk comfortzorg. In 2019 zijn hooguit drie 
bewoners ingestuurd. 

Advance care planning
Op alle afdelingen werd gewerkt aan Advance Care 
Planning.  Bij alle cliënten zijn afspraken vastgelegd 
over wensen rondom het levenseinde.

Infectiepreventie 
Naar aanleiding van de landelijke aandacht Infec-
tiepreventie en Antibiotricaresistentie, alsmede het 
IGJ-bezoek met aandachtspunten voor de hygiëne en 
de analyse van een externe hygiëne-expert, is binnen 

de organisatie een werkgroep Infectiepreventie ge-
vormd. Deze werkgroep heeft de aanbevelingen van de 
hygiëne-expert geanalyseerd en verschillende landelij-
ke richtlijnen bestudeerd.  Een aantal aanbevelingen is 
gerapporteerd naar het managementteam.
De werkgroep neemt deel aan het project ‘Kom Norovrij 
de winter door’; op een leuke, vaak interactieve manier 
wordt bewustwording van infectiepreventie bevorderd. 

Prikpunt, Jaaroverzicht 2019
In het verslagjaar werd vier keer een melding van een 
prikincident gedaan, dit komt op 3% van 133 mede-
werkers at risk. Het betrof tweemaal een prikaccident 
en tweemaal een spataccident. Oorzaken van deze 
accidenten waren: tweemaal ingrijpen i.g.v. spoedsitu-
atie, eenmaal naald/scherp voorwerp op onverwachte 
plaats en eenmaal onveilig werken. Er is actie onderno-
men door o.a. bloedafname. 

Vergelijking met 2018
Vanuit Stichting Bethanië zijn in 2019 vier accidenten 
gemeld, tegen drie in 2018.

Conclusies en/of aanbevelingen:
Het aantal meldingen blijft stabiel laag. Gezien het 
aantal medewerkers at risk kan dit duiden op onde 
melding. Opvallend blijft het relatief late tijdstip van 
melding na een accident. 75% van de medewerkers 
waarvan een melding werd gedaan, is gevaccineerd. 

Aandachtspunt voor de gehele organisatie blijft het 
belang van tijdig melden. 

Binnen Bethanie wordt hoog 

ingezet om kwaliteit van zorg, 

welzijn en een fijne sfeer te 

creeren. Kleinschaligheid wordt 

tot voordeel gemaakt, ieder 

wordt gekend.
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•  Het begeleiden en coachen van 
managers en coördinatoren zorg in 
het ondersteunen van medewerkers 
en teams, om te kunnen leren, om op 
passende wijze verantwoording te 
kunnen afleggen, om het gewenste 
gedrag van medewerkers en daad-
werkelijke verbinding mogelijk te ma-
ken (van beleid naar realisatie) vanuit 
de gezamenlijke en gedragen visie.

•  Daarnaast is er behoefte aan (eenma-
lige) begeleiding bij het bespreken 
van levensvragen (o.a. t.a.v. intimiteit 
en seksualiteit).

•  Inzicht in de personele inzet van 
functie en formatie, gericht op de ont-
wikkelende zorgvraag (strategische 
personeelsplanning) wordt als een 
bijvangst van de opdracht gezien.

PREM wijkverpleging 
In de zomer van dit verslagjaar is de 
PREM wijkverpleging uitgevoerd. 
De vragenlijst werd ingevuld door 36 
respondenten. De NPS bedroeg 86%; 
3% criticasters, 61% passief tevreden  
en 36% promotors. 
Het gemiddelde rapportcijfer van de 9 
vragen bedroeg 7,9.

Waardig & trots op locatie
De organisatie is gestart met het project 
Waardigheid en Trots op locatie. Op 
basis van de acht domeinen van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd 
een ‘foto/scan’ gemaakt van zowel de 
locatie Wicherumloo als Bethanie. 
Middels deze scan krijgt de organisatie 
inzicht in de mate waarin zij voldoet 
aan het kwaliteitskader verpleeghuis-
zorg en wordt zij meer bewust wat het 
kwaliteitskader voor haar betekent. 
Deze scan wordt jaarlijks herhaald. 

In een notendop de uitkomsten van 
Wicherumloo en Bethanië: 
Er is sprake van veilige zorg, maar er zijn 
enkele aandachtspunten:
•  methodisch en integraal werken, zo-

wel op individueel als op teamniveau; 
het benutten van elkaars kennis, kun-
de, ervaring via training on the job, 
kan verder geoptimaliseerd worden;

•  de verbinding tussen management/
ondersteunende diensten en de 
zorgteams;

•  de personele formatie staat onder 
druk bij langdurig verzuim en in 
vakantieperioden;

•  het gebruik van cliëntervaringen 
voor de leercyclus van verbetering en 
ontwikkeling;

•  aandacht voor welzijn en welbe-
vinden die aansluit op individuele 
behoefte is volgens de cliëntenraad 
het belangrijkste aandachtspunt.

Voor Bethanië en Wicherumloo samen 
kwamen de volgende ondersteunings-
behoeften naar voren:

•  Het versterken van het leren &  
verbeteren: versterken eigenaar-
schap, alertheid bij incidenten en 
risico’s, vakinhoudelijk van elkaar 
leren, passende stuurinformatie en 
verantwoordingscyclus voor mede-
werkers en teams, versterken van  
de teamoverleggen.

Leren en verbeteren van kwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van de scan was het invullen 
van een vragenlijst door cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers. De CTO 
was gekoppeld aan de vragenlijst van 
WOL.  

Resultaat locatie Bethanië Ede:
NPS 76,7 % promotoren. 23 van de 30 
respondenten scoort 8,9 of 10.  
Gemiddeld cijfer 8,27

Resultaat locatie Wicherumloo in 
Wekerom:
NPS 66,67 % promotoren. 6 van de 9 
respondenten scoort 8, 9 of 10.  
Gemiddeld cijfer 8,89

De ondersteuning zal de komende 
1,5 jaar worden georganiseerd door 
de inzet van een coach. De focus zal 
liggen op het methodisch werken 
door medewerkers, het aanspreken 
op fouten en de verbetermaatregelen 
borgen/verbetercyclus geborgd krijgen.
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Inspectie Gezondheidszorg  
en Jeugd (IGJ)
Op 2 april heeft de IGJ een inspectie-
bezoek gebracht aan Bethanië in Ede. 
De inspectie toetst of de zorgaanbieder 
de zorg geeft zoals is voorgeschreven 
in wetten, professionele standaarden, 
veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Zij beoordeelt daar-
naast de samenhang tussen de informa-
tie uit het gesprek met de RvB en de RvT 
en de bevindingen uit het locatiebezoek. 
De inspectie constateert dat de gebo-
den zorg bij Bethanië (grotendeels) 
voldoet aan de getoetste normen.  
Alle tien getoetste normen voldoen 
(grotendeels). De inspectie heeft  
op dit moment vertrouwen in de wijze 
waarop Bethanië stuurt op de kwaliteit 
en veiligheid van zorg. De inspectie 
concludeert dat er geen vervolg toe -
zicht nodig is.

De inspectie heeft de sfeer binnen 
Bethanië heel positief ervaren; in het 
geven van feedback, reageerden mede-
werkers open en transparant. Bethanië 
heeft het bezoek van de IGJ prettig en 
leerzaam ervaren. 

Op de normen waar we grotendeels aan 
voldoen, zetten we verbeteracties in 

zodat we ook aan deze norm volledig 
gaan voldoen. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
•  De overwegingen voor de inzet van 

VBM en de cyclische evaluaties voor 
de inspectie zijn niet altijd navolg-
baar in de getoetste cliëntdossiers. 
Op de afdeling somatiek ziet de 
inspectie dat er wel navolgbare 
overwegingen aanwezig zijn. Op de 
afdeling PG ziet de inspectie dat ech-
ter niet terug in de dossiers. Dit is een 
verbeterpunt voor de afdeling PG. 

•  De inspectie heeft geconstateerd 
dat zorgverleners de notulen van het 
MDO beperkt uitwerken. Zo staat er 
in de notulen die de inspectie inziet: 
‘zorgplan, werkplan, medicatie, 
medisch-ethisch beleid en middelen 
en maatregelen zijn besproken’. Wat 
er besproken is, staat er niet. Een 
zorgverlener geeft aan dat zij met 
elkaar hebben afgesproken dat dit 
betekent dat er geen bijzonderheden 
zijn. Ook ontbreekt in een cliëntdos-
sier de verslaglegging van het meest 
recente MDO. Dit is een verbeterpunt 
wat met name voor de afdeling PG 
opgepakt zal worden. 

•  De inspectie hoort ook dat zorgverle-
ners van de PG afdeling niet gewend 
zijn om de SO, huisarts, psycholoog 

en/of casemanager tijdig te betrek-
ken. Zij geven aan dat zij behande-
laars betrekken bij de zorg als zij echt 
geen andere oplossing meer weten. 
De inspectie leest dat ook terug in 
de cliëntdossiers. Het tijdig betrek-
ken van de genoemde disciplines is 
een belangrijk verbeterpunt voor de 
komende periode. 

•  Voor de inspectie is niet altijd vol-
doende navolgbaar of alle genomen 
verbetermaatregelen m.b.t de MIC 
daadwerkelijk voortkomen uit een 
brede analyse van de oorzaak van de 
MIC-meldingen. 

•  Daarnaast ziet de inspectie dat een 
aantal uitwerkingen van interne 
audits minder concreet is. In die ge-
vallen ontbreken concrete verbeter-
acties. Ook blijkt uit de notulen van 

interne teamoverleggen dat Bethanië 
in wisselende mate werkt met een 
terugkerend patroon van planning, 
uitvoering, controle en bijstelling 
van werkzaamheden (PDCA-cyclus). 
Het ene (commissie)team belegt 
actiepunten bij specifieke medewer-
kers en noteert een deadline. Ook 
evalueren deze zorgverleners tijdens 
een volgend overleg de notulen van 
de vorige keer. De andere teams doen 
dit niet of in mindere mate. 

•  Het benoemen van en rapporteren op 
verbetermaatregelen op de daarvoor 
afgesproken plaatsen behoeft de 
aandacht en is een verbeterpunt. 

Wij zijn trots op de overwegend positie-
ve bevindingen en gaan vol vertrouwen 
en goede moed verder!
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Lerend netwerk
Zowel op bestuurlijk als operationeel 
niveau participeert Bethanië in een 
lerend netwerk met Het Maanderzand 
(Ede), Moriahoeve (Woudenberg) en 
(deels) Vreedenhoff (Arnhem). Hiertoe 
is een overeenkomst getekend door 
de bestuurders. Doel van dit netwerk 
is het van elkaar leren door kennis en 
ontwikkelingen omtrent kwaliteit met 
elkaar te delen. In dit verslagjaar is het 
lerend netwerk op bestuurlijk niveau 
vier keer bijeen geweest en op operatio-
neel niveau zes maal. De deelnemende 
organisaties hebben op operationeel 
niveau onderling feedback gegeven 
op het kwaliteitsplan voor 2020 en het 
kwaliteitsverslag over 2018. 

Prezo kwaliteitssysteem  
en keurmerk
Bethanië maakt gebruik van 
het Prezo kwaliteitssysteem 

dat medewerkers helpt kwaliteit 
van zorg en diensten te borgen en te 
verbeteren. In dit verslagjaar werden 
door bureau Perspekt externe audits 
uitgevoerd. Naar aanleiding van deze 
audits, heeft het auditteam van Per-
spekt een positief advies uitgebracht 
om Stichting Bethanië opnieuw voor 
te dragen voor een Gouden Keurmerk, 

voor de scopes VV&T, hospicezorg en 
de Hulp bij het huishouden. Begin 
2020 werden de definitieve registratie-
besluiten ontvangen. 

De conclusie van het auditteam 
met betrekking tot de scope VV&T 
luidde: “Bethanië heeft korte lijnen 
en beschikt over een cultuur van leren 
en verbeteren. Medewerkers vertellen 
dat zij het gevoel hebben dat zij goed 
samen werken. De bestuurder is 
enthousiasmerend in de aansturing 
naar medewerkers, zo blijkt tijdens de 
auditgesprekken. Zij stimuleert de open 
aanspreekcultuur en heeft een 'hands 
on' mentaliteit gericht op steeds weer 
verbeteren. Medewerkers vertellen dat 
zij in team overleggen en in intervisie-
bijeenkomsten structureel de tijd en 
ruimte krijgen om te reflecteren.” 

Een grote constante van de scope Hulp 
bij huishouden is de grote tevredenheid 
van de cliënt. De medewerkers worden 
namelijk bijzonder gewaardeerd om 
hun inzet, loyaliteit en persoonlijke 
aandacht. Het auditteam gaf aan dat 
in 2019 de hulp bij huishouding meer 
aandacht heeft gekregen, maar dat een 
aantal zaken verder ontwikkeld moet 
worden op het gebied van het metho-

disch handelen en de fysieke belasting 
voor de medewerkers. Het proces van 
intake, ondersteuning en evaluatie 
(PDCA) kan meer planmatig worden 
ingericht, ook ter ondersteuning (en 
bescherming) van de medewerker zelf. 
Wat betreft de fysieke belasting van de 
medewerker wordt de uitvoering van de 
arbo-check nog gemist. 
Hospice Ede de Olijftak kreeg in april 
van het verslagjaar al bezoek van het 
auditteam van Perspekt. Het auditteam 
rapporteerde dat de naasten van de 
gasten van het hospice zeer tevreden 
zijn over de warme en deskundige zorg. 
Ook de aandacht die wordt besteed aan 
de naasten wordt zeer hoog gewaar-
deerd. Dit beeld komt overeen met de 
verhalen van de gast en de naasten die 
de auditor heeft gesproken. De autono-
mie van de gast wordt in hospice Ede De 
Olijftak met hoofdletters geschreven en 
ook als zodanig door de medewerkers 
naar gehandeld. Het is een plaats 
waar gasten en naasten met een warm 
gevoel worden ontvangen.
Ook voor het hospice zijn er punten die 
de aandacht verdienen. Borging van 
verbeteringen en opvolging van monito-
ring, zijn onvoldoende aantoonbaar. Het 
ontbreken van informatie op de website 
van het hospice over de visie waaronder 

de (on)mogelijkheid om euthanasie toe 
te passen op de website van het hospice. 
De samenhang tussen de informatie in 
het elektronisch zorgdossier en de acties 
die voortkomen vanuit de USD, is niet 
voldoende zichtbaar.
Kwaliteitswerkgroep hospice heeft in 
dit verslagjaar al twee verbeterpunten 
opgevolgd. Het vermelden van het 
euthanasie standpunt is op de website 
aangepast. Verbetering toepassen pal-
liatief redeneren is opgepakt: eens per 
twee maanden wordt dit in het team-
overleg bekeken en verbeterd d.m.v. het 
bekijken en daarna aanpassen van het 
ECD van een cliënt ter plekke.
 
Naast het laten uitvoeren van externe 
audits, worden in Bethanië door het 
interne auditteam ook intern audits uit-
gevoerd. In dit verslagjaar is een aantal 
interne audits uitgevoerd op facilitair 
gebied (receptie en huishouding) en 
op het gebied van verbeteren van zorg. 
Opvallend is dat alle afdelingen de ver-
grote zorgzwaarte van de cliënten, m.n. 
op PG gebied,  in hun werk ervaren. 
Dit heeft ook consequenties m.b.t. de 
mantelzorgers, soms is er sprake van 
een ‘valse’ start inzake verwachtingen 
die mantelzorgers hebben. Duidelijke 
communicatie hierover start al bij ‘de 
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voordeur’. Goede communicatie tussen de diverse 
disciplines binnen de organisatie waardoor de gehele 
zorgvraag goed afgestemd is, krijgt meer vorm maar 
kan nog verbeterd worden. Duidelijkheid over het 
takenpakket blijft een punt van aandacht.  
De rol die vrijwilligers spelen, blijft van groot belang. 
Vanwege de complexe zorgvraag, zullen aan sommige 
vrijwilligers andere eisen worden gesteld; profielen 
van deze vrijwilligers worden hierop aangepast. 

Complimenten en klachten
Bethanië heeft een intern systeem waarin we compli-
menten en klachten registreren. Hierin wordt beschre-
ven hoe de klachten en complimenten zijn verwerkt 
en wanneer dit nodig was, welke acties of maatregelen 
zijn genomen.
Van 3 bewoners/mantelzorgers zijn klachten ontvan-
gen over het tekort schieten van kwaliteit van zorg. 
Deze klachten zijn zorgvuldig opgepakt en gesprekken 
zijn naar tevredenheid gevoerd. 

Dankbaar is de organisatie voor de vele ontvangen 
complimenten voor liefdevolle en goede verzorging 
aan cliënten.

Zorgkaart Nederland
In dit verslagjaar werden de volgende reviews geplaats:

Bethanië Ede:  11, gemiddeld cijfer 8,7

Wicherumloo Wekerom: 2, gemiddeld cijfer 8,6

Hospice Ede, de Olijftak: 17, gemiddelde cijfer  9,8

De ca. 35 waarderingen die tijdens de PREM in 2019 in 
Bethanië zijn opgehaald, zijn helaas door de redactie 
van Zorgkaart Nederland verwijderd; de waarderingen 
werden geplaatst met een en dezelfde iPad (zelfde 
IPadres) van een medewerker tijdens het interview 
met de cliënt. De cliënt/contactpersoon had wel 
toestemming gegeven voor het plaatsen.

Klachtenfunctionaris
In het kader van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) heeft Bethanië een externe 
klachtenfunctionaris, aangesteld.  Hierin werken we 
samen met een andere zorginstelling in de regio Ede. 
De werkvoorraad bestond op 1 januari 2019 uit 0 
klachten. In de verslagperiode is 1 klacht binnengeko-
men. Dit betrof een klacht over de huishouding. De 
klachtenfunctionaris heeft hierin bemiddeld om tot 
een oplossing te komen en het dossier kunnen sluiten. 
De klachtenfunctionaris signaleerde in het verslagjaar 
geen structurele knelpunten.
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 beschik-
baar 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 moge-
lijk om een passende oplossing te vinden. 
De  nieuwe Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 
2020. De wet stelt eisen aan de commissie die de 

klachten in het kader van die wet gaat behandelen. 
Vooralsnog blijft Bethanië als participant aan deze 
commissie verbonden.

Intranet website
Alle  medewerkers van Bethanië zijn aangesloten bij 
het intranet op de website van Bethanië. Medewerkers 
krijgen middels een gebruikersnaam en wachtwoord 
toegang tot dit platform. Het intranet wordt gebruikt 
om informatie met en tussen afdelingen m.b.t. nieuws, 
ontwikkelingen, bijeenkomsten maar ook lief en leed 
e.d. te delen. Ook opleidingen en trainingen worden 
hierin gepresenteerd en medewerkers kunnen zich via 
het intranet hiervoor aanmelden.

"Wij ervaren al 5 
jaren dat de zorg 
die Bethanie biedt 
uitstekend is. Er is 
altijd een oor dat 
luistert en handen 
die helpen."
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Verbeterparagraaf
Binnen de organisatie wordt op 
afdelingsniveau per kwartaal een 
managementrapportage opgesteld. 
De basis voor deze rapportage zijn 
de doelen uit het kwaliteitsplan. De 
managementrapportages worden 
gebundeld aangeboden aan de RvB die 
deze bespreekt met de kwaliteitscom-
missie vanuit de RvT.
Daarnaast bespreekt de RvB de rap-
portages met de manager zorg en de 
manager facilitaire dienst die op hun 
beurt terugkoppelen naar de coördi-
natoren van de afdelingen. De coör-
dinatoren bespreken de plannen met 
hun medewerkers in het teamoverleg. 
Halfjaarlijks wordt de stand van zaken 
m.b.t. alle doelen geëvalueerd binnen 
het managementteam.
Aan het einde van het jaar stelt de 
kwaliteitsfunctionaris op basis van het 
werkplan, het kwaliteitsverslag op. 
Doelen die in het voorgaande jaar niet 
behaald zijn en/of bijgesteld of verbe-
terd moeten worden, worden opnieuw 
meegenomen in het kwaliteitsplan voor 
het volgende jaar.

De verbeterpunten vanuit het kwaliteitsplan 2019 die wel of deels behaald zijn, betreffen:
Upgrade van het ECD (vanuit cliëntenraadpleging en IGZ melding valincidenten) als doel voortzetten naar 2019:
Duidelijkheid over het ondertekenen van het zorgplan SMART rapporteren van doelen, ‘ik’ en ‘wij’ 
Persoonsvorm SMART formuleren van gemaakte afspraken, zodat voor cliënten/contactperso-
nen, medewerkers, artsen de informatie helder is en conform hetgeen is afgesproken.

 1.
Meer zichtbaar-
heid van de 
Cliëntenraad. De 
CR heeft hieraan 
ook in 2019 
gewerkt, zij heeft 
zicht duidelijk 
geprofileerd in 
de Wegwijs en 
tijdens contact-
uren. Daarnaast is 
de CR betrokken 
geweest bij het 
afnemen van de 
vragenlijsten van 
W&T op Locatie; 
zij hebben actief 
bewoners en 
cliënten geïnter-
viewd over alle 
domeinen van het 
Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. 

2.
Verbeterpunten 
met betrekking 
tot AVG zijn in 
2019 (grotendeels) 
uitgevoerd, 
alle informatie 
is te vinden in 
hoofdstuk 8 
Hulpbronnen. In 
2020 richten we 
ons op het borgen 
van ingezet beleid 
met betrekking 
tot Informatiebe-
veiliging waarvan 
het voldoen 
aan de AVG een 
onderdeel is. 
 

3.
 De werkwijze bij 
uitzendkrachten 
en vakantie-
krachten is 
opgesteld. Deze is 
geïmplementeerd 
in de teams en 
wordt als zodanig 
gehanteerd door 
medewerkers. 

4. 
 MIC-meldingen 
blijven vast 
agendapunt tij-
dens de werkover-
leggen. In 2019 is 
een start gemaakt 
dat medewerkers 
een door hen zelf 
gemaakt MIC-inci-
dent bespreken en 
delen wat ze ervan 
geleerd hebben. 
Medimo is 
grotendeels in de 
gehele organisatie 
geïmplemen-
teerd.  

 

5. 
Duidelijk beleid op 
infectiepreventie 
vanuit kwali-
teitsindicatoren 
verpleeghuiszorg 
en interne 
audits. In 2019 is 
een werkgroep 
Infectiepreventie 
gevormd.  
De deelnemers 
van de werkgroep 
hebben de taak 
om de dit thema 
blijvend onder 
de aandacht te 
brengen. Daar-
naast heeft een 
hy giëne expert een 
onderzoek gedaan 
naar verbeter-
punten binnen de 
organisatie.  

 
Facilitair manage-
ment is ver in het 
onderzoeken van 
mogelijkheden en 
het proefdraaien 
van nieuwe 
instrumenten. Uit-
gangspunt zijn de 
landelijke richtlij-
nen waarbij door 
de werkgroep 
gekeken wordt 
wat verantwoorde 
infectiepreventie 
inhoudt voor onze 
organisatie.

Vanuit de externe 
audit Prezo zijn 
geen aandacht- en 
/of verbeterpun-
ten voortgeko-
men.
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Management
Bethanië hanteert een proces en control 
cyclus voor het structureel in kaart 
brengen van acties van alle bedrijfspro-
cessen. Deze cyclus wordt per kwartaal 
geëvalueerd en bijgewerkt.

Het strategisch beleidsplan 2018-2020 
is vertaald naar het kwaliteitsplan 2019 
organisatie breed. Op grond hiervan 
zijn de afdelingsplannen tot stand 
gekomen. Middels kwartaalrapportages 
monitoren wij de voortgang hiervan. 

Binnen Bethanië kan 24/7 een beroep 
worden gedaan op het verpleegkundig 
team. De behandelfuncties Specialist 
ouderengeneeskunde, psycholoog, 
ergotherapeut, fysiotherapeut en 
logopedist worden ingekocht bij een 
zorgaanbieder in de regio. Hiervoor 
verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 / 
Samenwerkingsrelaties.

Leiderschap, governance en management
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Raad van Bestuur
 De bestuurder van Bethanië loopt regelmatig mee 
op de verschillende afdelingen, waardoor zij meer 
inzicht krijgt in het reilen en zeilen op de werkvloer. 
De ervaringen van de bestuurder over het meelopen 
zijn heel positief. Door het meelopen ontstaat er nog 
meer zicht op de dagelijkse gang van zaken en heeft 
de bestuurder ervaren hoe zwaar de zorg kan zijn. De 
bewoners/cliënten waarderen het zeer dat de bestuur-
der dichtbij hen staat; er is een open contact waardoor 
eventuele verbeteringen ook snel doorgevoerd 
kunnen worden. De medewerkers vinden het fijn om 
over hun dagelijks werk te vertellen en hebben de 
waardering en erkenning voor hun inzet erg nodig. 

 De Raad van Bestuur heeft ook in dit verslagjaar 
regelmatig contact met medewerkers. In individuele 
gesprekken, tijdens kwartaalbijeenkomsten en in de 
wandelgang. Naast het meelopen heeft dit een mooi 
beeld opgeleverd door wie de dagelijkse zorg aan onze 
bewoners wordt gegeven. Buiten de organisatie voert 
de Raad van Bestuur overleg met diverse stakeholders, 
is zij lid van belangenverenigingen en bezoekt zij 
symposia en congressen in het belang van de organi-
satie. Door deel te nemen aan een intervisiegroep op 
bestuursniveau is de bestuurder in staat te reflecteren 
op eigen handelen en inzicht. De Raad van Bestuur 
laat zich graag in de organisatie zien, (evenals de 
MT-leden) en heeft contact met bewoners en is in 
staat, door laagdrempelig aanwezig te zijn, eventuele 
risico’s op kwalitatief gebied te signaleren. De lijnen 
zijn kort binnen de organisatie waardoor gewenste 

aanpassingen (bijvoorbeeld op inzet formatie) vlot 
geregeld kunnen worden.

 De Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Vrijwilli-
gersraad hebben de Raad van Bestuur ook in 2019 
regelmatig gevraagd en ongevraagd geadviseerd 
met betrekking tot het gevoerde beleid, de finan-
ciële resultaten, de begroting en het jaarwerkplan. 
De verstandhouding met deze organen is goed en 
de organen bieden meerwaarde voor een goede 
besturing van de organisatie. Er is sprake van goede 
samenwerking en voldoende nabijheid en distantie 
tot de Raad van Bestuur om vrijuit te kunnen spreken 
en gezamenlijk tot goede besluiten te komen voor 
bewoners/cliënten, medewerkers en vrijwilligers. 
Medewerkers met ondersteuning van onze gewaar-
deerde vrijwilligers, zijn ons belangrijkste middel om 
meerwaarde te bieden aan de bewoner en cliënt en 
deze goede zorg te laten ervaren. Het is dus van groot 
belang dat zowel bewoners/cliënten, medewerkers 
en vrijwilligers tevreden zijn en dat hierin een balans 
wordt gevonden. 
 
De Raad van Bestuur hecht aan de inhoud van het 
kwaliteitskader. Deze inhoud komt overeen met de 
wijze waarop Bethanië de zorg graag wil vormgeven. 
Het kader helpt om de koers te bepalen en indicatoren 
te hebben waardoor de zorg geoptimaliseerd en 
getoetst kan worden. Dit positieve signaal draagt bij 
aan het uitwerken van het kwaliteitsplan. Uiteraard 
is het zoeken naar het juiste format en zal er door 
de jaren heen ook steeds meer een geoptimaliseerd 

kwaliteitsplan en verslag ontstaan, maar het helpt de 
organisatie om bij de bedoeling van verpleegzorg 2019 
aan te haken.

 Het lerend netwerk is een fijn netwerk waarin we za-
ken met elkaar kunnen delen. De ervaringen zijn heel 
positief. Het is verfrissend om bij elkaar in de keuken 
te kijken en van elkaar te leren. Met de partijen die 
de behandelzorg binnen onze organisatie verzorgen 
zijn regelmatig overleggen waarin de geboden zorg 
geëvalueerd wordt.
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Raad van Toezicht
 In 2019 heeft de Raad van Toezicht acht 
keer regulier vergaderd, inclusief het 
jaarlijks overleg met de Ondernemings-
raad en de Cliëntenraad. Deze verga-
deringen werden alle bijgewoond door 
de Raad van Bestuur. In dit verslagjaar 
hebben we afscheid genomen van 
drs. E. Balk. In de achterliggende jaren 
heeft hij zich bijzonder ingezet voor 
onze organisatie waarvoor we hem zeer 
erkentelijk zijn. 

 De Raad van Bestuur legt ieder kwartaal 
verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht 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 kwaliteitsverslag, 
het personeelsbeleid, de uitkomsten 
metingen cliënttevredenheid, de 
externe auditrapporten van PREZO, de 
rapportages over risicomanagement en 
het jaarlijkse contact met de Cliënten-
raad en met de Ondernemingsraad.
 

Verder ontvangt de Raad van Toezicht 
regelmatig uitnodigingen voor diverse 
bijeenkomsten voor medewerkers, 
vrijwilligers of bewoners waarbij men 
informeel de sfeer kan proeven. Regel-
matig is daarbij een lid van de Raad van 
Toezicht aanwezig. Bij toerbeurt zijn 
leden van de Raad van Toezicht aan-
wezig bij de zondagse kerkdienst in de 
kapel en bij het koffie drinken na afloop 
met de bewoners.
 
Besluiten die de Raad van Bestuur heeft 
genomen en ter goedkeuring aan de 
Raad van Toezicht zijn voorgelegd, be-
treffen onder andere het jaardocument 
2018 en de begroting voor 2020.
 
Daarnaast heeft de Raad van Bestuur 
elke vergadering voor zover van 
toepassing gerapporteerd over de zorg-
verlening in Bethanië en zorgcentrum 
Wicherumloo in Wekerom.

 In de zomer van het verslag 2018 zijn de 
statuten van Stichting Bethanië herzien: 
de nieuwe Governance Code maakte 
een aantal wijzigingen noodzakelijk. 
Het Governance Reglement, inclusief 
de profielschetsen van de leden van de 
Raad van Toezicht met de verdeling van 
functies en aandachtsgebieden, zijn 

in 2018 opgesteld, geactualiseerd en 
vastgesteld. In 2019 zijn conform deze 
profielschetsen nieuwe leden voor de 
Raad van Toezicht geworven waarmee 
de Raad van Toezicht met vijf leden 
vanaf januari 2020 weer compleet was. 

VAR
Bethanië beschikt sinds 2018 over een 
VAR (Verpleegkundigen Advies Raad). 
De VAR bestaat uit verpleegkundigen 
en verzorgenden vanuit de gehele 
organisatie die meedenken over zorgin-
houdelijk beleid. De VAR heeft in dit 
verslagjaar drie keer vergaderd. Hierbij 
is vnl. geïnventariseerd naar beleids-
zaken waarmee de VAR aan de slag 
zou kunnen gaan. Hieruit is een aantal 
actiepunten voortgekomen. Vanwege 
een relatief groot verloop binnen dit 
adviesorgaan in 2019, is hierop weinig 
tot geen actie verder ondernomen. Ook 
de rol van de VAR is nog onvoldoende 
bekend binnen de organisatie. 

Vanuit de Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) behartigt 
de belangen van het personeel in de 
organisatie. De OR mag meepraten  
over bedrijfseconomische beslis singen 
van de Raad van Bestuur en  
het  Managementteam.

De OR is een medezeggenschapsorgaan 
binnen Stichting Bethanië. De leden 
van de OR zijn gekozen d.m.v. verkie-
zingen en zijn afkomstig vanuit diverse 
(zorg)afdelingen van de organisatie.

De OR van de organisatie heeft de 
Arbocommissie nieuw leven ingebla-
zen en deze commissie valt onder de 
verantwoordelijkheid van deze raad. 
Twee leden van de OR vormen samen 
met de preventiemedewerker, de 
Arbocommissie. Zij hebben o.a. de RIE 
(Risico Inventarisatie en Evaluatie) van 
Wicherumloo behandeld en zijn ter 
plekke geweest om de aandachtspunten 
te bespreken. De RIE voor Bethanië is 
opnieuw gemaakt in samenwerking met 
Brinqer Arbodienst. De Arbocommissie 
heeft tevens het rookbeleid geactuali-
seerd en de MIM-meldingen besproken.
 
Belangrijk en terugkerend punt van 
aan dacht is de werkdruk onder het 
personeel dat de OR regelmatig onder 
de aandacht van de bestuurder heeft 
gebracht; gesproken werd over o.a. de 
formatieplaatsen, het roosteren, het 
nieuwe roosterprogramma Aysist, het 
loten van diensten en de planning/
knelpunten voor de vakantieperiodes. 
Naar aanleiding van het laatste punt 
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is met de bestuurder en roosteraars gezamenlijk 
gesproken en is met elkaar besloten dit te bespreken 
tijdens een kwartaalbijeenkomst met het personeel. 
Er is tevens een achterbanraadpleging geweest 
inzake de nieuwe verlofregeling.
De werkdruk, communicatie en de zorg om gekwa-
lificeerd personeel (dat voldoet aan de identiteit 
van Stichting Bethanië) te krijgen en te behouden, 
blijven punten van aandacht. Dit betreft niet alleen 
Stichting Bethanië, maar is een landelijk probleem 
binnen de ouderenzorg.

De leden van de OR hebben in het najaar een training 
gevolgd bij OR-Academy met diverse seminars.
Een afvaardiging van de OR is aanwezig bij introduc-
tiebijeenkomsten voor nieuwe collega’s; OR wordt 
voorgesteld en verteld wordt wat de OR is en waar de 
OR voor staat. 

De OR heeft de jaarrekening 2018, de begroting 2019 
en het beleidsplan 2019 met de bestuurder besproken.  
Als organisatie zijn er ook de nodige veranderingen 
geweest wat bezetting betreft. De OR heeft gesprek-
ken gevoerd met kandidaat leden voor de Raad van 
Toezicht en heeft daarover een positief advies uitge-
bracht. Volgens de OR is het goed dat er een volledige 
Raad van Toezicht is met betrokken mensen met de 
juiste expertise. 
De OR heeft dit verslagjaar voor een aantal aanvragen 
instemming verleend o.a. het functiebeschrijving- en 
waarderingssysteem, aanpassing beleidsstuk inzake 
de vertrouwenspersoon en klokkenluidersregeling en 

de aanpak van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). 
Naast de instemmingen zijn ook namens de OR 
adviezen uitgebracht over o.a. de concept begroting, 
het concept kwaliteitsplan en enkele memo’s.

De samenwerking met de Raad van Bestuur is ook dit 
jaar weer als prettig ervaren; de lijnen zijn kort en de 
overleggen zijn constructief.

Vanuit de Cliëntenraad 
De cliëntenraad (CR) heeft een gesprek gehad met 
een medewerker van de afdeling welzijn en activitei-
ten. Het uitgangspunt van waaruit de medewerkers 
werken is: Vorm en inhoud geven aan het bevorderen 
van het welzijn van de cliënten. Vanwege de hogere 
indicatie kunnen verscheidene bewoners moeilijk 
deelnemen aan activiteiten. Dit betekent in de 
praktijk, dat minder een beroep gedaan kan worden 
op vaardigheden, die een actieve participatie mogelijk 
maken. Individuele aanpak verdient de voorkeur 
boven groepsgerichte aanpak (zorg op maat) anders 
krijgen bewoners te veel prikkels hetgeen weer 
averechts werkt. Afdeling welzijn & activiteiten voert 
een actief beleid m.b.t het betrekken van cliënten bij 
activiteiten; o.a. worden vrijwilligers gekoppeld aan 
cliënten b.v. fietsen en muziek. De wensen en behoef-
ten van de cliënten staan centraal bij deze aanpak.  
De CR heeft in dit verslagjaar gesprekken gevoerd  
met de manager zorg, de geestelijk verzorger  en  
heeft een bezoek gebracht aan de locatie Wicherum-
loo in Wekerom. De CR heeft deelgenomen aan de 
Prezo externe audits.  

Tijdens de jaarvergadering kwam het financieel 
verslag van de penningmeester en het jaaroverzicht 
van de voorzitter aan de orde. Verder gaf de bestuur-
der van de stichting een overzicht van de activiteiten 
van het afgelopen jaar. Het ging hierin voornamelijk 
over de implementatie van het Kwaliteitskader in 
Bethanië, het belang van goede, gezonde en gevari-
eerde voeding en het stimuleren van de inbreng van 
cliënten bij het vaststellen van het menu. Ook gaf ze 
aan dat een nieuw planningssysteem, salarissysteem, 
HRM-systeem en een nieuw intranet dit verslagjaar 
geïmplementeerd worden.      

De CR heeft als eerste de reactie van de Stichting 
Vrienden van Bethanië  op haar verzoek een bijdrage 
te leveren aan de aanschaf van een aantal tovertafels 
en een fietslabyrint,  besproken. De CR is blij en 
dankbaar voor de bijdrage en het meeleven van de 
Stichting Vrienden van Bethanië.  
Tijdens vergaderingen is gesproken over het bezoek 
van de inspectie aan Bethanië en het daarop versche-
nen inspectierapport. Het was een posi  tief rapport 
waar zowel de Raad van Bestuur als de CR heel blij 
mee en tevreden over waren. 

"Het huisje is leeg, de sleutels 

zijn ingeleverd. 10 jaar 

Bethanie sluiten we af. Maar 

wat heeft ze het hier goed 

gehad!"
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Door de bestuurder werd meegedeeld dat het project 
Waardigheid en Trots in september op locatie verder 
gaat. Men gaat met de verbeterpunten aan de slag en 
coaching zal plaatsvinden.
De CR heeft uitvoerig gesproken met de pastor van 
Bethanië. Hij doet met liefde en groot genoegen het 
pastoraat en dat wordt gewaardeerd door onze cliën-
ten en medewerkers. Voor sommigen betekenen de 
bezoeken extra aandacht, dat helpt mede om isolatie 
van ouderen te voorkomen. Een complicatie is o.a. dat 
de gemiddelde verblijfsduur steeds korter wordt en de 
cliënten met een veel hogere indicatie binnen komen. 
Bijzonder is dat de pastor nauw samenwerkt met de 
afdeling welzijn. De CR is blij met deze geïntegreerde 
samenwerking t.b.v. onze bewoners.
De financieel controller heeft tijdens een vergadering 
een toelichting op de jaarrekening van 2018 gegeven, 
waarover de CR reeds een advies had uitgebracht. 
Bethanië staat er financieel gezond voor en de forma-
tie is gelukkig op peil.

De raad heeft het Omgangs(pest)protocol besproken 
en daarover een positief advies uitgebracht. De raad is 
van mening dat de in het protocol voorgestelde aanpak 
een zinvolle bijdrage kan leveren om het, helaas ook in 
Bethanië, pestgedrag aan te pakken.
De CR heeft het Kwaliteitsverslag 2018 besproken; het 
verslag geeft een goed beeld van de wijze waarop er in 
Bethanië persoonsgerichte zorg en begeleiding wordt 
geboden aan onze cliënten. De CR ziet een duidelijke 
groei en verbetering. Ook hierover heeft de raad een 
positief advies uitgebracht.

De CR is geïnformeerd over de aanstelling van een 
muziektherapeut per 1 juni.
Samen met de Raad van Bestuur heeft de CR gebrain-
stormd over speerpunten van beleid voor het Beleids-
plan 2020. De raad deelt de opvatting van de bestuur-
der dat het wenselijk is om in 2020 te kijken naar een 
nieuwe methodiek, waarbij er integratie tot stand komt 
tussen zorg en welzijn en zo te komen tot een integrale 
aanpak. Het Kwaliteitskader en Waardigheid en Trots 
bevatten hiervoor aanknopingspunten. 

De bestuurder heeft de begroting 2020 aan de CR 
gepresenteerd. De raad heeft vertrouwen in de 
begroting en heeft een positief advies uitgebracht. In 
de vergadering van december stond het Beleidsplan 
2020 op de agenda. Op basis van de extra middelen 
zal de formatie in 2020 verder uitgebreid worden. De 
raad is tevreden met de wijze waarop het beleid van 
de afgelopen jaren wordt voortgezet in 2020.

Vanuit de Vrijwilligersraad
De VwR vergaderde in 2019 vier keer. Daarnaast was er 
een (extra) overleg met de Raad van Bestuur, waarbij 
het kwaliteitsplan voor 2020 werd besproken. De VwR 
was van mening dat de rol van de vrijwilligers in het 
plan, enigszins onderbelicht werd. 

De VwR werd om advies gevraagd en bracht vervol-
gens advies uit m.b.t. Gedragscode en Privacy/Bevei-
liging vrijwilligers en personeel. Voor zover mogelijk 
werden de suggesties van de VwR overgenomen. Na 
het bijwonen van een overleg van de vrijwilligers voor 

de receptie heeft de VwR een advies opgesteld m.b.t. 
de veiligheid van deze vrijwilligers en de bewoners. 
Hierbij kwam een betere verlichting/ beveiliging bij 
de hoofdingang aan de orde. Ook een plek om per-
soonlijke spullen veilig op te bergen als de vrijwilliger 
zijn/haar plaats achter de balie voor korte tijd moet 
verlaten, kwam ter sprake.
Daarnaast werden voor de vrijwillige “receptionist” 
instructies opgesteld over hoe te handelen bij “onraad” 
en de mogelijkheden om hulp in te roepen (intern en/
of extern).

De communicatie tussen vrijwilligers en coördinato-
ren kan verbeterd worden en is besproken met het MT.  

Bij het kerstpakket (eind 2019) hebben alle vrijwilli-
gers (nogmaals) een flyer ontvangen over de VwR en 
haar werkzaamheden. 
Hierin wordt een oproep gedaan om vooral bij de VwR 
te melden als er een probleem is of verbeterpunt dat 
niet bij de coördinator kan worden opgepakt.
In verband met de voor medewerkers verplichte scho-
ling m.b.t. de Wet Zorg en Dwang heeft  de VwR de 
bestuurder geadviseerd deze scholing ook aan zoveel 
mogelijk vrijwilligers aan te bieden. Zij heeft aange-
geven mee te willen denken vrijwilligers hiervoor te 
enthousiasmeren. 

Tijdens het Vrijwilligersdiner in november werd (kort) 
het Intranet voor Vrijwilligers geïntroduceerd.
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Identiteitsraad Bethanië
In 2019 heeft Bethanië de zgn. Identiteitsraad 
opgericht om de betekenis en herkenbaarheid van 
de protestants christelijke identiteit van Bethanië te 
waarborgen. De Identiteitsraad adviseert de Raad 
van Bestuur over de invulling van de identiteit in en 
rond Bethanië. De raad denkt (en op onderdelen 
werkt) mee rond de vraag hoe de beleden identiteit 
een herkenbare en zichtbare vertaling krijgt naar de 
praktijk van alledag.
De (adviserende) rol van de Identiteitsraad is zowel 
onderscheidend als aanvullend op de rol van de 
andere adviesorganen. Het is belangrijk dat zowel  
de betekenis als bedoeling van de Identiteitsraad  
(h)erkend en benut wordt door management en 
andere adviesorganen.

De raad bestaat uit een diverse groep van maximaal 
vijf wijze, actieve mensen die de identitaire/kerkelijke 
diversiteit van onze bewoners weerspiegelt. Van 
oudsher is er een hartelijke verbondenheid met de 
Hervormde Gemeente Ede. Om de eerder genoemde 
kerkelijke diversiteit van onze bewoners te weer-
spiegelen, worden ook andere kerkgenootschappen 
uitgenodigd om in de raad zitting te nemen. De Iden-
titeitsraad komt doorgaans drie keer per jaar bij elkaar. 
De Raad van Bestuur deelt daarbij de plannen waarop 
advies kan worden gegeven, de leden informeren 
elkaar en bespreken de mogelijkheid tot versterking 
van de betrokkenheid van het netwerk.

Onderwerpen waarop geadviseerd kan worden rond 
de interne organisatie zijn o.a.:

•  de afstemming voorafgaand aan het tot stand ko-
men van een nieuw kwaliteitsplan;

•  het aannamebeleid en de verschillende vragen, 
spanningsvelden die tijdens sollicitatiegesprekken 
naar voren komen;

•  de dagelijkse leefsfeer, christelijke omgangsvormen, 
zinvolle dagbesteding;

•  scholing, themabijeenkomsten: toerusting van me-
dewerkers en vrijwilligers (en waar passend daarin 
een bijdrage leveren);

•  catechese voor specifieke doelgroepen in afstem-
ming met de geestelijk verzorger.

Onderwerpen waarop geadviseerd kan worden rond 
de externe organisatie zijn o.a.:
•  zichtbaarheid in de wijk;
•  het openen van kanalen naar toekomstig personeel 

en vrijwilligers;
•  het versterken van het vertrouwen naar en van toe-

komstige bewoners en hun familie;
•  het vertegenwoordigen van Bethanië in de eigen 

achterban en/of bij lokale bijeenkomsten.

In samenspraak met de geestelijk verzorger van 
Bethanië kan over diverse ethische onderwerpen 
gereflecteerd worden binnen de Identiteitsraad. De 
geestelijk verzorger zal geen lid zijn van de Identiteits-
raad, maar kan aan de raad zaken voorleggen en om 
advies vragen in afstemming met de Raad van Bestuur.

De nieuwe opgerichte Identiteitsraad werkt conform 
het reglement dat in concept is opgesteld.
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Financieel beleid 

Resultaat
Het resultaat van Stichting Bethanië jaar 
2019 bedraagt € 219.583 positief (2018: 
€ 164.788 positief). Stichting Martha is 
in 2019 als aparte entiteit ontbonden en 
opgegaan in Stichting Bethanië. 

De totale bedrijfsopbrengsten zijn met 
€ 1.092.783 gestegen (12,4%) ten opzich-
te van 2018 naar € 9.897.500 in 2019. Dit 
komt met name doordat de opbreng-
sten vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz) met € 1.014.609 zijn toegenomen. 
In 2019 is een extra budget toegekend 
budget toegekend van € 384.707 ten be-
hoeve van de uitvoering Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Door een stijging van 
het aantal VPT plaatsen in de Oldenhof 
en Platteelhof, een verdere omzetting 
van ZZP plaatsen ‘zonder’ behandeling 
naar ‘met’ behandeling, een verzwaring 
van de ZZP-mix en de ingebruikname 
van een logeerkamer is het budget voor 
de Wlz  in 2019 gestegen met € 570.488. 

In 2019 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 2019 bedroeg de omzet 
€ 1.306.958; dat is € 166.961 (14,6%) 
meer dan in 2018. Door een stijging van 
cliënten van Zilveren Kruis in Hospice 
Ede, de Olijftak, heeft deze zorgverzeke-
raar haar budget in 2019 verhoogd met 
€ 107.183. Hierdoor was er in 2019 geen 
sprake van plafondoverschrijdingen.

Het budget Wmo is in verslagjaar juist 
afgenomen met € 112.260 als gevolg van 
tariefskortingen en een aanzienlijke 
terugloop in de productie Dagbesteding 
op de locatie De Gaarde te Ederveen. 
Als gevolg van deze omzetdaling is de 
locatie De Gaarde begin 2020 verhuisd 
naar Wekerom. De financiering van 
aangeboden diensten vanuit de Wmo 
(dagbesteding en huishouding) liep in 
2019 volledig via de Gemeente Ede.

Tegenover de stijging van de bedrijfsop-
brengsten staat eveneens een stijging 
van de bedrijfslasten van € 1.037.988 
(12,0%). Dit komt specifiek door een 
toename van de personele kosten 
met € 1.168.009 (20,2%), vooral voor 

de invulling van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Hiervoor is in 2019 
een bedrag van € 716.550 aan extra 
zorgpersoneel ingezet (14,44 fte). De 
overige bedrijfslasten zijn in verslagjaar 
gedaald met € 130.220 doordat er in 
2018 sprake was van éénmalige extra 
ICT-kosten (aanschaf licenties).

Eigen vermogen per 31-12-2019
Aan de Reserve Aanvaardbare kosten 
(RAK) is € 443.412 toegevoegd in het 
verslagjaar (2018 = 447.158).  
Hiermee komt de RAK uit op een bedrag 
van € 3.956.048. Conform de beleidsre-
gels van het NZa en de WTZi is de RAK 
vrij besteedbaar. 

Er is een bestemmingsreserve Vastgoed 
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 vermo-
gen en welk deel van het vermogen ‘vrij 
beschikbaar’ is voor Bethanië. 

Hiervoor is in de jaarrekening van 2016 
een deel van het eigen vermogen over-
geheveld van de Reserve Aanvaardbare 
Kosten (RAK) naar de bestemmings-
reserve Vastgoed. In 2019 is van deze 
bestemmingsreserve het in verslagjaar 
vrijgevallen bedrag van € 213.829 terug-
geboekt naar de RAK. Hierdoor komt de 
reserve Vastgoed uit op  € 1.021.608. Dit 
bedrag betreft de contante waarde van 
de negatieve resultaten over de jaren 
2019 t/m 2028. 

De bestemmingsreserve Optimalisatie 
Bedrijfsprocessen is in 2019 niet 
aangewend. Hierdoor staat er nog een 
bedrag van € 20.694 gereserveerd onder 
het eigen vermogen voor het verder 
optimaliseren van de (administratieve) 
bedrijfsprocessen. In 2019 zijn vanuit 
het kwaliteitsbudget (aandeel 15%) de 
processen op het gebied van de forma-
tieplanning verder verbeterd.

Financieel beheer
De financiële positie van Stichting 
Bethanië is stabiel en de gemaakte keu-
zes op financieel gebied bieden een vol-
doende solide basis voor de toekomst. 
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Door de aanhoudende veranderingen 
binnen de Ouderenzorg en de verwach-
te 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 2019 opgenomen in de financiële 
kwartaalrapportages en door de 
bestuurder besproken met de Raad van 
Toezicht. De volgende financiële risico’s 
zijn benoemd: 
•  Onzekerheid afrekenmethodiek extra 

middelen Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg (Wlz). 

•  Leegstand/geen wachtlijst plaatsen 
VPT locatie Wicherumloo (Wlz).

•  Geen (volledige) vergoeding van over-
productie Wlz en/of Wijkverpleging 
(Zvw).

•  Verminderde vraag naar dagbeste-
ding op de locatie De Gaarde (Wmo).

•  Tariefverlagingen door de Gemeente 
Ede (Wmo).

•  Hogere inzet uitzendkrachten (a.g.v. 
arbeidskrapte).

• Stijging (langdurig) ziekteverzuim.

Financiële ratio’s
Op basis van het resultaat van € 219.583 
in 2019 en de balansposten per 31-12-
2019 kunnen voor Stichting Bethanië de 
volgende ratio’s worden gepresenteerd:  

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatratio 2019 2018

Resultaatratio totaal 2,29% 1,95% = Resultaat voor belastingen / Totaal bedrijfsopbrengsten

Rentabiliteit 4,1% 3,26% = Resultaat voor belastingen / Eigen vermogen

Liquiditeit 2019 2018

Netto werkkapitaal 3.427.400 3.212.946 = Vlottende activa - Kortlopende schulden

Working capital-ratio 174,3% 176,3% = Netto werkkapitaal / Kortlopende schulden

Quick ratio 2,74 2,76 = Vlottende activa / Kortlopende schulden

Solvabiliteit 2019 2018

Solvabiliteit 32,7% 31,3% = Totaal eigen vermoden / Totaal vermogen

Bedt-ratio 67,3% 68,7% = Totaal vreemd vermogen / Totaal vermogen

Overige kengetallen 2019 2018

Weerstandsvermogen 55,0% 59,7% = Eigen vermogen / Totaal bedrijfsopbrengsten

DSCR 1,5% 1,4% = Bedrijfsresultaat + Afschrijvingen / Rentelasten + Aflossing

Bovengenoemde financiële ratio’s worden door Bethanië 
en haar accountant als goed gekwalificeerd.
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Verzuim
Het verzuim excl. zwangerschap in 2019 bedroeg 
4.86% en dat is aanzienlijk lager dan de gehele bran-
che. Het is echter wel een verhoging ten opzichte van 
2018 (was toen 4,0%). In 2019 is een aantal langdurig 
zieken dat drukt op het ziekteverzuim. Deze mede-
werkers werden begeleid vanuit de arbodienst. 

Naast alle acties die al liepen in 2018 rondom verzuim, 
is Bethanië gaan participeren in de werkgroep VIA 
(Verzuim, Innovatieve Aanpak). Deze regionale werk-
groep is erop gericht om te kijken naar mogelijkheden 
om het ziekteverzuim te verminderen in de zorg. Het 
gaat om een project van drie jaar. Bij dit project zijn 
medewerkers, coördinatoren, MT, bewoners en de OR 
betrokken. In 2019 heeft een aantal bijeenkomsten 
plaatsgevonden waarin via de Pressure Cooker-metho-
de gekeken werd hoe het komt dat ons ziekteverzuim 
veel lager is dan het landelijke gemiddelde van de 
branche. Het idee hierachter was om daaruit te venti-
leren wat er goed gaat en dat breder in te zetten. Ook 
heeft de workshop “Creatief Denken” plaatsgevonden 
in het kader van het project VIA.  

Medewerkersmonitor
Oktober stond in het teken van “meten is weten”. In die 
maand heeft onder andere de medewerkersmonitor 
plaatsgevonden. De uitkomsten zijn net voor de kerst 
naar P&O verzonden. De respons bij Bethanië was 

57%. Stichting Bethanië scoort een 7,5 voor werkbe-
leving, gebaseerd op 11 vragen uit de basisvragenlijst 
gericht op de werkbeleving. 
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de sfeer 
en cultuur ervaren wordt als de meest aantrekkelijke 
kant van het werken bij Bethanië. Op de tweede plek 
staat het werk zelf en op de derde plek de cliënten. 
Veel collega’s zouden Bethanië aanbevelen als 
werkgever aan vrienden en familie. Daar mogen wij 
trots op zijn!
Er worden twee belangrijke verbeterpunten genoemd 
binnen de organisatie, namelijk de communicatie en 
de werkdruk. 
 
Wanneer gekeken wordt naar het antwoord op de 
vraag: “Ik voel me fit bij het uitvoeren van mijn werk”, 
scoort Bethanië een mooie 7,6.

De vraag “Ik kan voldoende aandacht geven aan mijn 
cliënten”, krijgt het cijfer 6,6.

Bethanië had gekozen om een vraag toe te voegen 
over communicatie, t.w. “Mijn organisatie stimuleert 
mij om samen te werken met andere teams of perso-
nen binnen de organisatie.” Hierop wordt organisatie 
breed een  6,9 gescoord.

Bethanië gaat met de volgende prioriteiten aan  
de slag:
1. De goede sfeer vasthouden
2. Werkdrukbeleving verminderen
3.  Beleving van communicatie verbeteren

De punten die uit dit onderzoek voortkwamen, 
worden opgepakt in 2020.

Personeelssamenstelling
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Wervingscampagne “Kom tot bloei”
Begin 2019 is gestart met een nieuwe wervingscam-
pagne. Deze campagne is ingezet in heel 2019. Door 
middel van de slogan “Kom tot bloei” heeft Bethanië 
duidelijk gemaakt hoe het is om te werken bij Betha-
nië. Om het goed neer te zetten werd de website 
aangepast en werden foto’s gemaakt van bewoners 
en medewerkers. De nieuwe campagne heeft geresul-
teerd in veel nieuwe medewerkers.

Week van Zorg en Welzijn
Ieder jaar wordt vanuit Bethanië in de week van Zorg 
en Welzijn een moment georganiseerd waarbij be-
langstellenden het werken binnen Bethanië, kunnen 
bekijken. In 2019 is voor een andere aanpak gekozen. 
Om meer aandacht te krijgen voor het werken bij 
Bethanië is een zgn. College Tour georganiseerd. 
Ongeveer 180 bezoekers hebben sprekers zoals Carla 
Dik-Faber (tweede kamerlid van de ChristenUnie), 
Janine Snetselaar (Verpleegkundige van Bethanië) en 
Willem Smouter (predikant, journalist en bestuurder) 
als dagvoorzitter, horen praten over de uitdagingen in 
de zorg.

Wet Arbeid in Balans (WAB)
Halverwege 2019 werd duidelijk wat de wet WAB 
die per 1 januari 2020 van kracht gaat, inhoudt. In de 
voorbereiding van deze nieuwe wet is de OR benaderd 
met een memo over de wet WAB. Acties zijn onderno-
men zodat de wet goed geïmplementeerd kan worden. 
Daarbij is instemming gevraagd voor de volgende 
maatregelen:

•  De min-max-contracten om te zetten (in samen-
spraak met de medewerkers) naar contract met 
vaste uren.

•  De min-max-contracten niet meer in te zetten bij 
Bethanië.

•  De 0-urencontracten om te zetten naar urencontrac-
ten per half jaar in samenspraak met medewerker.

Daarnaast werd in de begroting rekening gehouden 
met meer loonkosten door verhoogde WW-premie. 
Na de instemming van de OR zijn in 2019 de eerste 
gesprekken gevoerd met medewerkers om hun 
contract aan te passen. 

 

 

 

De nieuwe 
campagne heeft 
geresulteerd 
in veel nieuwe 
medewerkers.
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Ten aanzien van de personeelssa-
menstelling ten behoeve van het 
kwaliteitskader zijn de volgende 
personeelsindicatoren Kwaliteitska-
der van toepassing geweest over het 
verslagjaar 2019. 

Personeelsindicatoren Kwaliteitskader 2019

2.1 - Aard van de aanstellingen 2019 2018

Indicator 2.1.1 Aantal personeelsleden (gemiddeld over 2019( 187 153

Indicator 2.1.2 Aantal fte (gemiddeld over 2019) 71,90 58,90

Indicator 2.1.3 Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 13,9% 34,0%

Indicator 2.1.4 Percentage inzet uitzendkrachten / Personeel Niet In Loondienst (PNIL) 5,10% 3,02%

Indicator 2.1.5 Percentage kosten uitzendkrachten / Personeel Niet In Loondienst (PNIL) 12,90% 10,92%

Indicator 2.1.6 Gemiddelde contractomvang (fte per personeelslid) 0,4 0,4

2.2 - Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 2019 2018

Indicator 2.2.1 Percentage fte per niveau Zie specificatie Zie specificatie

Indicator 2.2.2 Aantal stagiairs 34 29

Indicator 2.2.3 Aantal vrijwilligers 163 165

2.3 - Ziekteverzuim 2019 2018

Indicator 2.3.1 Ziekteverzuimpercentage (Vernet) excl. vangnet 4,9% 4,0%

Indicator 2.3.2 Meldingsfrequentie ziekteverzuim 0,86% 1,16%

2.4 - In-, door- en uitstroom 2019 2018

Indicator 2.4.1 Percentage instroom 29,60% 15,90%

Indicator 2.4.2 Percentage uitstroom 21,60% 10,80%

Indicator 2.4.3 Percentage doorstroom kwalificatieniveau 4,30% 1,90%

2.5 - Ratio personeelskosten / opbrengsten 2019 2018

Indicator 2.5.1 Fte zorg / cliënt-ratio 0,86 0,71
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Het kwaliteitskader over 2019 is 
bepaald over de personeelsgegevens 
van de volgende afdelingen:
Locatie Bethanië te Ede: 
KSW, De Bosrand, VPT* en pastorale 
zorg Locatie Wicherumloo te Wekerom: 
Willinkhuizen en De Vijfsprong*.

*) naar rato van het aandeel Wlz omzet

Indicator 2.2.1 Percentage fte per niveau (specificatie)
Niveau Loonkosten Fte Aantal Fte % Gem. LK / fte
Locatie Bethanië te Ede
Niveau 1 € 148.813 3,72 5 7,3% € 40.004
Niveau 2 € 289.741 7,52 9 14,8% € 38.529
Niveau 3 € 1.532.444 29,70 17 58,4% € 51.597
Niveau 4 € 377.086 6,22 79 12,2% € 60.625
Niveau 5 € 51.568 0,85 17 1,7% € 60.669
Leerlingen € 105.638 2,56 2 5,0% € 41.265
Overig personeel € 15.058 0,26 1 0,5% € 57.917
Eindtotaal € 2.520.349 50,83 130 100,0% € 49.584

Locatie Wicherumloo te Wekerom
Niveau 1 € 50.360 1,21 4 5,7% € 41.620
Niveau 2 € 107.826 2,56 6 12,1% € 42.119
Niveau 3 € 451.750 9,64 8 45,8% € 46.862
Niveau 4 € 291.054 5,49 29 26,1% € 53.015
Niveau 5 € 1.390 0,04 9 0,2% € 34.752
Leerlingen € 82.799 2,13 1 10,1% € 38.873
Overig personeel - 0,00 0 0,0% -
Eindtotaal € 985.178 21,07 57 100,0% € 46.757

Totaal organisatie (locatie Bethanië en locatie Wicherumloo)
Niveau 1 € 199.173 4,93 9 6,9% € 40.400
Niveau 2 € 397.567 10,08 15 14,0% € 39.441
Niveau 3 € 1.984.194 39,34 25 54,7% € 50.437
Niveau 4 € 668.139 11,71 108 16,3% € 57.057
Niveau 5 € 52.959 0,89 26 1,2% € 59.504
Leerlingen € 188.436 4,69 3 6,5% € 40.178
Overig personeel € 15.058 0,26 1 0,4% € 57.917
Eindtotaal € 3.505.527 71,90 187 100,0% € 48.756
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Opleidingen en nascholing
Om te kunnen voorzien in de noodzake-
lijke ontwikkeling van de medewerkers, 
is een intensief opleidingsprogramma 
aangeboden.
Iedere zorgmedewerker krijgt binnen 3 
maanden na indiensttreding inloggege-
vens voor e-learning. Hierdoor kunnen 
zij snel meedoen aan deskundigheids-
bevordering.

Binnen Bethanië worden verschillende 
stage- en werkplekken aangeboden 
voor de opleidingen van niveau 2 t/m 5. 
Dit draagt bij aan bewustwording van 
handelen en het delen van kennis.
Door middel van e-learning en scholing 
voor BIG is gewerkt aan het deskundig-
heidsniveau van onze medewerkers. 
Daarnaast is er organisatiebreed een 
scholing verzorgd over onbegrepen ge-
drag. Bij team Bosrand heeft een interne 
scholing plaatsgevonden met behulp van 
een psycholoog bestaande uit minimaal 2 
sessies over casuïstiek.

Door middel van intervisie praten 
werkbegeleiders onderling om het werk 
te optimaliseren. Daarnaast wordt op 
formele en informele wijze feedback 
gegeven en gevraagd. Men spreekt elkaar 
aan op goede verslaglegging. Men geeft 

daarop gevraagd en ongevraagd feed-
back om effectief met elkaar te blijven 
communiceren, maar ook naar de familie 
van de cliënt.

Huishouding thuiszorg heeft een scho-
ling gevolgd (schoon en leefbaar huis) 
waarbij cliëntwensen ook aan de orde zijn 
geweest. Medewerkers hulp bij huishou-
ding hebben scholing ‘bevorderen van 
professionele werkhouding’ gevolgd. 

Activiteiten passend bij de individuele 
bewoner zijn vastgelegd in het dossier. In 
oktober zijn scholingen zinvolle dagbe-
steding begonnen, waaraan de mede-
werkers van de huiskamers mee doen.

Bijna bij alle MDO’s zijn familieleden 
aanwezig. In 2019 was de laatste scholing 
‘communiceren met mantelzorgers’. 
Hierdoor hebben medewerkers vooral 
geleerd om verwachtingen te managen 
en te bespreken met mantelzorgers.  

In 2019 hebben 2 verpleegkundigen 
hospice de scholing “Basismodule 
palliatieve zorg” gevolgd en afgerond 
aan de UMC Utrecht Academie en hun 
certificaat ontvangen. Diverse collega’s 
bezochten het LeerWerkPlatform van de 
AHzN in september over complementaire 
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zorg. Twee collega’s de Nursing Festivaldag in Bunnik, 
één collega het Jaarcongres palliatieve zorg in Ede. 
Zoveel mogelijk wordt na scholing informatie gedeeld 
met het team.

Elke verpleegkundige hospice is BHV geschoold en 
houdt dit bij d.m.v. door Bethanië aangeboden nascho-
ling. In 2019 zijn twee verpleegkundigen hospice naar 
de scholing Palliatieve sedatie van Palliatief Netwerk 
Gelderse Vallei geweest. Elke verpleegkundige hospice 
neemt verantwoordelijkheid in scholing via elearnings 
om zo de kwaliteit van zorg op peil te houden. Dit is on-
derwerp van gesprek in jaarlijks functioneringsgesprek 
van elke medewerker. Alle verpleegkundigen hospice 
hebben de scholing omgang met mantelzorgers gevolgd.
In april vond voor vrijwilligers intervisie/scholing 
“omgaan met feedback en moeilijke situaties op het 
hospice” plaats o.l.v. maatschappelijk werk. Ook heeft 
scholing plaatsgevonden via de NPV voor een deel van 
de vrijwilligers over terminale zorg.
In december vond scholing ‘hospitality in de zorg’ 
plaats voor de helft van het aantal vrijwilligers. De 
cursus sloot aan bij de praktijk van de hospice-vrijwil-
liger: gastvrijheid, wat doe en zeg je wel/niet tegen 
zorgvrager en de naaste, hoe kunnen wij als vrijwilli-
ger gastvrijheid laten zien.

In dit verslagjaar zijn tijdens teambijeenkomsten, 
MIC meldingen uitgediept. Hieruit kwam voort dat 
er  behoefte is aan extra informatie over basisregels 
bij medicatie. De afdeling thuiszorg heeft inmiddels 
hiervoor een scholing gehad.

Op afdeling De Bosrand hebben dialoogtafels plaats 
gevonden om stil te staan bij hoe multidisciplinaire 
samenwerking kan worden bevorderd en opvolging 
van afgesproken beleid beter kan worden opgevolgd.  
Bijna alle medewerkers van De Bosrand hebben in 
2019 een functioneringsgesprek gehad. Tijdens deze 
gesprekken hebben we stil gestaan bij functie, kennis 
en evt. scholingen of coaching. In 2020 zal één collega 
de LG-scholing gaan volgen. Sommige collega’s liepen 
door omstandigheden wat achter met scholing, samen 
met hen is gekeken hoe ze dit tijdig kunnen inplannen.

Alle medewerkers van het kleins chalig wonen die de 
scholing van Gerke de Boer ‘u woont nu hier’ nog niet 
hadden gevolgd, zijn afgelopen jaar hiermee gestart. 
Medewerkers dagbesteding hebben het afgelopen 
jaar de scholingen gevolgd rondom communicatie en 
zinvolle dagbesteding. 

Medewerkers Wicherumloo zijn geschoold op het ge-
bruik van tilliften en hebben een ergoscholing gevolgd. 
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Gebruik van hulpbronnen

Algemeen
Bij binnenkomst van het gebouw, ont-
moet men eerst onze gastvrije receptio-
nistes. Bij de balie kan men terecht voor 
allerlei zaken zoals uitleen van rolstoel 
met duwondersteuning, verhuur/reser-
vering duo-fiets en gewoon om vragen 
te stellen.

Om onze bewoners een goed verblijf 
te bieden is het van belang om goed 
onderhoud uit te voeren aan het 
gebouw en de daarbij behorende buiten 
ruimten. Bethanie heeft zowel het 
onderhoud voor de tuin als de installa-
tietechniek volledig uitbesteed.

Om onze bewoners op kleinschalig 
wonen meer bewegingsruimte te geven 
is er gekozen voor slimme sensoren. 
Men kan op basis van een afgestemd 
profiel de alarmeringen inregelen. 
Wanneer het niet noodzakelijk is, wordt 
de verpleging niet gealarmeerd en kan 
de cliënt zijn gang gaan. Verder wordt 
op verschillende plaatsen in het pand 
gebruik gemaakt van plug en play 
sensoren waar nodig.

Alle zorghulpmiddelen zijn in onder-
houd bij één partij. Hierdoor zijn de lijn-
tjes naar de onderhoudende partij kort 
en kan er snel geschakeld worden bij 
storingen e.d. Op de eigen ict omgeving 
van de leverancier kan worden ingelogd 
om eventuele onderhoudsrapporten in 
te zien. Hiermee borgen we de veilig-
heid en het tijdstip van onderhoud. 
Groot voordeel van deze leverancier is 
dat deze in Ede is gevestigd waardoor 
er direct (vaak dezelfde dag nog) actie 
ondernomen wordt bij een storing.

Om te bepalen welke vorm van verifi-
catie binnen onze organisatie het beste 
toepasbaar is bij brandmeldingen, 
hebben we samen met de brandweer 
een maatgevend scenario met het 
oog op een eventuele ontruiming 
opgesteld. Dit scenario geeft inzicht in 
het gevaarlijkste punt, zowel fysiek in 
het gebouw als in de tijd, welke interne 
organisatie vereist is om een adequate 
ontruiming mogelijk te maken (onder 
meer met behulp van het ontrui-
mingsplan en eventuele evaluaties 
van ontruimingsoefeningen) en wat 

de maximale verificatietijd (accepta-
tie- en verkenningstijd) is, gezien het 
scenario. Daarbij hebben we gebruik 
gemaakt van onze risico-inventarisaties 
en - evaluatie, een beschrijving van de 
bouwkundige en installatietechnische 
voorzieningen als ook van de organisatie 
(ontruimingsplan). Samen hebben we 
vervolgens proefondervindelijk (grote 
brandoefening) vastgesteld of onze 
interne organisatie aantoonbaar  
binnen de bepaalde acceptatie- en 
verkenningstijd de automatische 
melding kan verifiëren en een eventuele 
alarmering en ontruiming tijdig kan 
inzetten indien het een echte melding 
betreft. Fijn om te ervaren dat Bethanië 
en de brandweer samen de veiligheid 
kunnen borgen voor onze cliënten.
De facilitaire dienst heeft een “groot” net-
werk van deskundige externe partijen. 
Hierdoor kan er op allerlei gebied vaak 
snel geschakeld worden, of het nu gaat 
om de horeca faciliteiten of de inkoop 
van producten die niet alledaags zijn. Sa-
menwerking met betrouwbare partijen is 
hierbij een belangrijke factor. Juist als het 
niet alledaagse producten betreft.
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Financiële en administratieve organisatie
In 2018 werd gestart met de implementatie van een 
nieuw planningssysteem, salarissysteem en HRM-sys-
teem. In 2019 zijn deze nieuwe systemen volledig 
geïmplementeerd. Deze pakketten zijn met elkaar 
verbonden. Door middel van flows (instroom, mutatie 
en uitstroom) worden de juiste gegevens van mede-
werkers beheerd en bewaard. Hiermee willen we onze 
medewerkers zo optimaal mogelijk faciliteren. In 2019 
kregen de nieuw aangestelde medewerkers een digitaal 
personeelsdossier in plaats van een papieren versie. 
Met de implementatie van de nieuwe systemen zijn de 
regels conform de AVG toegepast.

Privacy en AVG 
In dit verslagjaar is het document ‘5 Gouden Regels 
m.b.t. privacy en beveiliging’ ontwikkeld. Deze 5 
gouden regels maken onderdeel uit van de arbeids-
overeenkomst voor medewerkers en de vrijwilligers-
overeenkomst.
Medewerkers die al in dienst waren hebben een ad-
dendum m.b.t. privacy en beveiliging bij arbeidsover-
eenkomst, ondertekend. Ook de vrijwilligers hebben 
dit addendum ondertekend  
Daarnaast werden de volgende acties ondernomen op 
het gebied van privacy en de AVG:
• Protocol datalekken vernieuwd
•  Privacy Reglement vernieuwd en Privacy statement 

ontwikkeld
•  Procedure vernietigen plastic medicijnverpakkingen 

met persoonsgegevens ontwikkeld
•  Toestemmingsformulieren voor cliënten/bewoners 

vernieuwd en opnieuw laten ondertekenen door 
huidige bewoners/cliënten en door nieuwe bewo-
ners/cliënten 

•  Procedures ontwikkeld m.b.t. voorbede, berichtge-
ving in kerkbode en bij overlijden

•  Procedure ontwikkeld m.b.t. delen overlijdensbe-
richten met vrijwilligers

•  Geheimhouding in samenwerkingscontracten 
geborgd

•  Verwerkersovereenkomsten afgesloten met verwer-
kers

•  Diverse formats van overeenkomsten (zorgovereen-
komst, arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereen-
komst, overeenkomst stagiair) nagelopen op privacy 
en beveiliging

•  Uitwerking actiepunten van bezoek van functionaris 
voor gegevensbescherming van oktober 2018

• Beveiiliging van postvakjes
• Beveiligd printen ingesteld
•  ZorgMail (beveiligde mail) geïmplementeerd
•  Alle medewerkers kregen een eigen mailadres van 

Bethanië, geen groepsaccounts (of een heel nauw 
beleid m.b.t. werken met groepsaccounts) en geen 
privémailadressen meer.

•  Rechten geüpdatet en herindeling van alle digitale 
werkmappen

•  Autorisatiebeleid ResidentWeb vastgesteld
• Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld
• ICT Handboek opgeleverd
•  Start gemaakt met privacy reglement apart voor 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
• Register van verwerkingen afgerond

•  Stichting De Oldenhof: Privacy reglement opge-
steld, proces meer lean gemaakt en alleen nog maar 
gebruik maken van digitale dossiers

•  Voorbereiding teaminstructie Huishouding op on-
derwerp AVG Verhouding Bethanië en NPV: borging 
AVG in proces NPV-vrijwilligers

Flyers
Bethanië heeft het afgelopen jaar tal van informatie 
flyers samengesteld. Deze flyers hebben een frisse 
uitstraling met een passende afbeelding of foto. De 
tekst is kort en bondig zodat bewoners/cliënten direct 
een duidelijk beeld krijgen van de geboden zorg of 
dienstverlening. Deze flyers zijn gebruiksvriendelijker 
dan de uitgebreide papieren documenten die in het 
verleden werden uitgegeven.

Veel collega's zouden 
Bethanie aanbevelen 
als werkgever aan 
vrienden en familie. 
Daar mogen wij 
trots op zijn!
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Website
De website van Bethanië en Wiche-
rumloo wordt met regelmaat geactu-
aliseerd. Het afgelopen jaar zijn meer 
foto’s van de eigen medewerkers op 
de site geplaatst. Foto’s van bewoners 
worden met toestemming van de 
bewoner, geplaatst. 
Met de site willen Bethanië en Wi-
cherumloo een toegankelijk online 
podium creëren. Het is de plek waar 
mensen zich oriënteren op zorg en 
begeleiding. Voor de organisatie is de 
site een belangrijk en onder steunend 
kanaal voor personeelswerving.

Met korte teksten en veel beeldmateriaal 
wil Bethanië de site aantrekkelijk maar 
vooral gebruiksvriendelijk maken. 
Middels deze website wil Bethanië trans-
parant zijn m.b.t. beleid en ontwikkelin-
gen. Dit kwaliteitsverslag alsmede het 
kwaliteitsplan en meerjarenbeleidsplan, 
worden op de website gepubliceerd.

Huisblad Wegwijs
Bethanië heeft een mooi eigen huisblad 
‘Wegwijs’. Dit blad verschijnt vier keer 
per jaar en elke editie heeft een eigen 
thema. In ons blad komen bewoners, 
vrijwilliger en medewerkers aan het 
woord. Ook wordt aandacht besteed aan 

maatschappelijke en interne ontwikke-
lingen. Bethanië ontvangt regelmatig 
veel waardering en complimenten voor 
het blad. De digitale versie is te vinden 
op onze website www.bethanie.nl.

Professionele relaties en 
samenwerkingsovereenkomsten
Het werkgebied van Bethanië is de 
gemeente Ede, gelegen in het westelijk 
deel van de Veluwe en de zuidelijke 
Gelderse Vallei. Bethanië heeft een over-
eenkomst voor het leveren van Wlz- zorg 
afgesloten bij Menzis Zorgkantoor (regio 
Arnhem). Voor wat betreft de Wmo is 
er een overeenkomst afgesloten met de 
gemeente Ede voor hulp bij huishouding 
en voor zowel de begeleiding individueel 
als in groepsverband. Voor de Zvw is een 
overeenkomst gesloten met meerdere 
zorgverzekeraars, met zorgverzekeraar 
Menzis als preferente verzekeraar.

Graag willen we in de komende jaren 
onze plaats in de wijk steeds meer 
innemen. De zorg en diensten die wij 
in huis aanbieden, willen wij in de wijk 
gaan bieden, zoals (verpleeg-)zorg thuis, 
palliatieve zorg thuis, maaltijden aan 
huis, etc. Daarnaast wil Bethanië haar 
deuren open houden voor inwoners uit 
de wijk, zodat ook zij zich welkom weten 

binnen Bethanië met alle faciliteiten die 
daarbij horen.

Samenwerkingsrelaties
Bethanië heeft ook in 2019 structureel 
gebruik gemaakt van de Specialist 
Ouderengeneeskunde, het maatschap-
pelijk werk, de fysiotherapie, een psy-
choloog en overige medische disciplines 
van Opella en Norschoten. Ook is een 
Bopz-arts, geneesheer directeur mw. E. 
van Zanten, betrokken bij de uitvoering 
van de Wet Bopz. Beide partijen ervaren 
meerwaarde voor de cliënten van 
Bethanië in deze samenwerking.
Ook de samenwerking met het huis-
artsenechtpaar Hartvelt en Faber, dat 
een praktijkruimte huurt bij Bethanië, 
verloopt naar wens. Tevens participe-
ren zij, naast huisarts Hendrikse, als 
preferente huisartsen voor cliënten van 
Stichting Bethanië of huurders van SDO. 
Een huisartsenpraktijk op ons terrein 
geeft gewenste reuring op het terrein 
door de spreekuren.

Bethanië opent een dag per week 
haar deuren voor laagdrempelige 
ontmoeting voor senioren uit de wijk; 
Huiskamer Ede Oost. Onder begeleiding 
van een medewerker en een vrijwilliger 
kunnen senioren een dagdeel samen 

doorbrengen. Er is ruimte voor gesprek-
ken en diverse andere activiteiten, al naar 
gelang behoeften van de deelnemers.

Fysiotherapie Braveboer en Bethanië 
hebben gezamenlijk ‘Bewegen in warm 
water’ voortgezet. Een groep ouderen 
wordt een keer per week begeleid bij 
het verantwoord bewegen in het water.

SportService Ede biedt wekelijks ’Meer 
bewegen voor ouderen’ aan binnen 
Bethanië. Hiervan wordt graag gebruik 
gemaakt door onze bewoners.

De manager zorg van Bethanië parti-
cipeerde in een werkgroep Dementie 
op Jonge leeftijd van de regionale 
ketenzorg dementie Gelderse Vallei. 
Daarnaast participeerde de coördinator 
opleidingen in de werkgroep Deskun-
digheidsbevordering van de genoemde 
ketenzorg. Bethanië is met haar Raad 
van Bestuur actief betrokken in de stuur-
groep en zij heeft twee casemanagers 
dementie in dienst. 

http://www.bethanie.nl
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Gebruik van informatie

In dit verslagjaar heeft Bethanië de cliënttevredenheid 
vooral gemeten tijdens de reguliere evaluatiegesprekken 
(bijvoorbeeld tijdens een MDO), de PREM wijkverpleging 
en de vragenlijst vanuit Waardigheid & trots op locatie. De 
uitkomsten die relevant zijn worden structureel aan de orde 
gesteld tijdens de teamoverleggen waardoor verbeterpunten 
adequaat opgepakt kunnen worden. Met de uitkomsten 
van de evaluatiegesprekken, maar ook met de uitkomsten 
van Zorgkaart Nederland willen wij graag de kwaliteit van 
de zorg voor onze cliënten waar mogelijk verbeteren. Meer 
informatie over deze metingen is te vinden in hoofdstuk Leren 
en verbeteren van kwaliteit.



"Ik bezoek regelmatig mijn 

schoonvader die op kleinschalig 

wonen verblijft. Ik observeer hoe 

het verplegend personeel respectvol 

en als het moet daadkrachtig met 

alle bewoners omgaat. Er wordt 

aangesloten bij de belevingswereld 

van de bewoner. Ook de christelijke 

identiteit komt duidelijk tot uiting; 

zowel bij de verzorging als bij de 

omgang met de client."
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