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Voorwoord
Hierbij presenteren wij het jaardocument 2021 van onze organisatie, de Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties (hierna: NNCZ).
Terugblik
De komst van COVID-19 in 2020 heeft ook van 2021 een heel ander jaar gemaakt dan dat we ons vooraf
konden voorstellen en gehoopt hadden. Maar een zeer korte periode (de maanden mei en juni) hadden
we de beschikbaarheid over voldoende inzetbare medewerkers. Alle andere maanden was het grootste
deel van onze aandacht gericht op het in stand houden van basiszorg. We vonden gezamenlijk steeds
weer opnieuw creatieve oplossingen om de minimale bezetting in te regelen waardoor we geen
dienstverlening af hebben hoeven schalen, zowel intramuraal als extramuraal. Dit heeft wel geleid tot
het gevoel dat we bijna twee jaar met elkaar in de stand van “overleven” hebben gestaan, waardoor
doorontwikkeling minder aandacht heeft gekregen dan we gewild hebben.
Ondanks alle uitdagingen rondom het virus, hebben we ingezette bewegingen kunnen continueren en
nieuwe bewegingen kunnen inzetten, passend binnen de vastgestelde koers. Dit alles om steeds
verder vorm te geven aan hoe wij onze maatschappelijke opdracht zien: samen met inwoners van
wijken en dorpen, mantelzorgers en vrijwilligers, collega-professionals en -organisaties en vele anderen,
vormgeven aan het leggen van een vangnet onder de meest kwetsbare medemens. Bij alles wat we
deden in 2021 hebben we getracht telkens balans te vinden in wat de organisatie in de “covid-tijd”
aankan en wat we maximaal in noodzakelijke innovatie kunnen doen.
Ook in 2021 hebben we extra geld voor de intramurale zorg ontvangen en konden we de beoogde
uitbreiding van formatie doorzetten. Na in voorgaande jaren 100% ingezet te hebben op verhoging van
formatie binnen de woongroepen, waren we nu zover om ook meer specialistische rollen toe te voegen.
Er is ingezet op wond-, diabetes- en palliatief verpleegkundigen, een tweede gedragscoach en
netwerkspecialisten. Deze laatste groep betreft een nieuwe functie in onze organisatie en sector, maar
erg passend binnen de door ons gekozen koers. De specialistische rollen worden organisatie breed
ingezet.
We hebben in 2020 een eigen NNCZ behandeldienst ingericht en hebben het contract met de externe
dienstverlener beëindigd binnen de gemeente Hoogeveen. Onze visie op behandeling is dat mensen
zorg en behandeling krijgen daar waar ze dat willen en waar het verantwoord gegeven kan worden. Dit
betekent flexibilisering en deels extramuralisering van behandeldiensten en een sterke verbinding met
de eerste lijn. Hiertoe hebben we het initiatief genomen om ook in Zuid-West Drenthe (in navolging van
ons project in het Westerkwartier) te starten met een behandelnetwerk. In 2021 werden we ook
binnen de behandeldienst geconfronteerd met de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. We zijn erin
geslaagd om vacatures in te vullen. Discontinuïteit heeft eraan bijgedragen dat doorontwikkeling in
mindere mate heeft plaats gevonden dan we gewenst hadden.
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We hebben twee prachtige initiatieven kunnen ontwikkelen “Horeca helpt de Zorg” en “Oud voor Jong
en Jong voor Oud”, projecten die ook in 2021 nog doorliepen. Daarnaast zijn we in 2021 gestart met de
actie “Buurt helpt de zorg”. Passend binnen onze missie en visie en aansluitend op de hulpvraag die we
op dat moment hadden om de dienstverlening voor onze cliënten overeind te houden. Vele wijk- en
dorpsbewoners gingen in op de vraag en naar nu blijkt zijn er door de ontstane verbindingen tussen
mensen in de covid-periode blijvende waardevolle contacten ontstaan.
We hebben de besprekingen over zorgverlening in “De Borgstee” Vledder, een kleinschalige
woonzorgvoorziening (bedacht, meegefinancierd en mee-uitgevoerd door inwoners van Vledder) met
positief resultaat afgerond. Vanaf februari 2021 heeft de NNCZ als professionele zorgorganisatie samen
met de inwoners van Vledder vormgegeven aan levensloopbestendig wonen in Vledder. Ondanks de
extra drempel die mensen ervaren gedurende de covid-periode om in een woonzorgcentrum te gaan
wonen zijn we erin geslaagd om de Borgstee volledig te bezetten, zowel qua bewoners als professionals.
Na in 2020 een jaar van weinig mutaties van medewerkers gehad te hebben, kwam mobiliteit in 2021
weer volop op gang. Dit confronteerde ons met de sterk groeiende krapte in de arbeidsmarkt. Eind 2021
besloten we gebruik te maken van datgene wat nog wel steeds succesvol is bij werving; het vinden van
mensen die een opleiding in de zorg willen doen binnen een dienstverband, de zogenaamde werkleerovereenkomst. We hebben eind 2021 besloten het aantal werk-leerplekken te verdubbelen en jonge
medewerkers de kans te bieden om gebruik te maken van door ons geregelde huisvesting. We
investeren hierin vanuit eerder opgebouwd vermogen.
Vooruitblik
Het jaar 2021 was de eerste jaarschijf vanuit ons nieuw strategisch meerjarenplan 2021-2023. Datgene
wat mogelijk was is uitgevoerd, veel echter ook niet. We geloven in de ingezette koers en gaan daar
gezamenlijk vol energie mee verder.
We zijn trots op datgene wat in 2021 gelukt is. Dit had niet gekund zonder de tomeloze inzet, gevoed
vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel richting de cliënten, van de medewerkers en vrijwilligers.
We kunnen daar nooit genoeg voor bedanken.

Roeli Mossel & Ingrid van Delft
Raad van Bestuur NNCZ
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1. Vooraf

1.1 Uitgangspunten bij de verslaglegging
Met het Jaardocument 2021 informeert de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (hierna:
de NNCZ) belanghebbenden en andere belangstellenden over het gevoerde beleid, de doelstellingen die
nagestreefd zijn en de resultaten die bereikt zijn in het jaar 2021. Het Jaardocument 2021 omvat zowel
het maatschappelijk jaarverslag (of ook wel bestuursverslag genoemd) en het kwaliteitsjaarverslag.
Passend bij de landelijke uitgangspunten voor verslaglegging legt de NNCZ verantwoording af op
geaggregeerd niveau. Daar waar dit toegevoegde waarde heeft voor duiding of leesbaarheid wordt
gespecificeerd met verantwoordingsgegevens van afzonderlijke werkgebieden.

1.2 Leeswijzer
In dit jaarverslag wordt aan de hand van een aantal hoofdstukken achtereenvolgens informatie verstrekt
over het profiel van de organisatie, het bestuur en medezeggenschap, het gevoerde beleid, over
kwaliteit en personeel, bedrijfsvoering, het financiële beleid en afsluitend een voortuitblik naar 2022.
Het jaarverslag vormt tezamen met de financiële verantwoording één geheel en is zowel te vinden op de
website van de NNCZ (www.nncz.nl) als op het landelijk portaal Jaarverantwoording in de zorg
(www.jaarverantwoordingzorg.nl).
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2. Profiel van de organisatie

2.1 De NNCZ als coöperatie
Rechtspersoon

Contactgegevens

Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties
U.A. - Kamer van Koophandel: 04058025
Sector: Verpleging, Verzorging, Thuiszorg (VVT)

Stephensonstraat 1, 7903 AS Hoogeveen
Tel: 0528 200200 - info@nncz.nl - www.nncz.nl

De NNCZ is een coöperatieve vereniging, statutair gevestigd in Hoogeveen. In de statuten is de
doelstelling als volgt geformuleerd:
Het uitoefenen van zorg- en dienstverlening op het gebied van de gezondheids- en ouderenzorg binnen
het bedieningsgebied van de leden (…) met inachtneming van de verschillende identiteitskenmerken van
de leden. (…) De coöperatie tracht haar doel te bereiken door het aanbieden van zorg- en
dienstverlening, zo nodig in combinatie met huisvesting, het samenwerken met andere instellingen op
het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, het verwerven van benodigde
huisvesting, outillage en geldmiddelen en alle overige werkzaamheden die het doel bevorderen.

De NNCZ is voortgekomen uit een fusie in januari 2015 van de Humanistische Stichting voor Ouderen
(HSVO, KvK 41017331)) en de Stichting WoonZorgcentra Noord Nederland (WZNN, KvK 62524518).
Nieuwe leden kunnen toetreden tot de coöperatie. Het coöperatiemodel is helpend gebleken in nieuwe
samenwerkingsvormen.
Naast de oorspronkelijke leden (HSVO en WZNN) is de coöperatie sinds 2017 aangevuld met nieuwe
leden vanuit georganiseerde burgerkrachtinitiatieven:
▪ Dorpscoöperatie Grijpskerk, Grijpskerk Verbonden
▪ Dorpscoöperatie Noordbroek, Mit Mekoar
▪ en in 2021 Dorpsbelang Vledder
De NNCZ kent een coöperatieve organisatievorm vanuit de overtuiging dat er een beter vangnet voor
(kwetsbare) burgers is wanneer informele- en formele zorg aan elkaar verbonden zijn.
Eigenaarschap en zeggenschap van burgers, ook op het professionele deel van zorg, is daarbij het
uitgangspunt. De leden van de coöperatie zijn daarom vertegenwoordigd in de Algemene
Ledenvergadering (ALV).
Zo hebben burgers ook daadwerkelijk invloed binnen de professionele organisatie: de ALV is het hoogste
orgaan en bepaalt mee de gezamenlijk koers, richting en het te voeren beleid.
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2.2 Werkgebieden
De NNCZ is actief in de provincies Groningen en Drenthe. De organisatie kent inmiddels 10
werkgebieden met daarnaast activiteit in een woonproject in de binnenstad van Groningen.
Werkgebieden en Vestigingen

Contactgegevens
Provincie Drenthe

Hoogeveen
Centrum
Jannes van der Sleedenhuis De Kaap

Het Haagje 85, 7902 LD Hoogeveen,
0528 200515

De Weide
Jannes van der Sleedenhuis De Vecht

De Vecht 3, 7908 HV Hoogeveen,
0528 200270

Wolfsbos
Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos

Valkenlaan 5, 7905 AA Hoogeveen,
0528 200285

Krakeel
Jannes van der Sleedenhuis Krakeel

Grote Beer 12, 7904 LW Hoogeveen,
0528 200500

Ondersteunende dienst

Stephensonstraat 1, 7903 AS Hoogeveen,
0528-200200

Hollandscheveld
Hollandscheveld e.o.
Woonzorgcentrum Beatrix

Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ Hollandscheveld
0528 348248

Vledder
Werkgebied Vledder e.o.
De Borgstee

Torenkamp 33, 8381 JA Vledder,
0521 200100
Provincie Groningen

Haren
Haren e.o.
Woonzorgcentrum De Zonnehof
Grijpskerk

Nesciolaan 115, 9752 HW Haren,
050 5346644

Grijpskerk e.o.
Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde

Burmanniastraat 1,9843 EJ Grijpskerk,
0594 212531

Noordbroek
Werkgebied Noordbroek e.o.
Woonzorgcentrum Gockingaheem

Nanno Mulderstraat 22, 9635 CL Noordbroek
0598 452655

Stad Groningen
Vereniging Schots & Scheef

Courtine 29, 9712 ME Groningen, 050 3118423
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Nieuw initiatief in Vledder
In 2021 is de samenwerking van de NNCZ met een burgerinitiatief in Vledder gestart. Het dorp was op
zoek naar een professionele zorgorganisatie die wil bijdragen aan de realisatie van een voorziening voor
wonen met zorg in het dorp. In het gesprek met dorpsvertegenwoordigers (Dorpsbelang, Onder Dak,
Noabuur) bleken visie en uitgangspunten te worden gedeeld. Het dorp heeft zich niet alleen blijvend
hard gemaakt voor het er voor elkaar zijn, maar ook voor het realiseren van een compleet
woonzorgcentrum. Eind 2020 werd de samenwerking per 1 februari 2021 beklonken. Vledder is
daarmee sinds 2021 een nieuw werkgebied van de NNCZ.
Samenwerking in Haren
Op 30 december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de NNCZ en Coöperatie Serviceflat
Huize Maarwold in Haren getekend. Met deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de 24 uurs
zorgverlening aan bewoners van Maarwold vanaf 1 februari 2022.
De NNCZ neemt daarvoor per 1 februari 2022 het in Maarwold aanwezige zorgteam van Allerzorg over.
Het zorgteam in Maarwold zal deel gaan uitmaken van het werkgebied Haren, samen met Thuiszorg
Haren en het Woonzorgcentrum De Zonnehof.

2.3 Kernactiviteiten en prestaties
Vanuit de vestigingen in de wijken en dorpen levert NNCZ zorg- en dienstverlening aan met name
ouderen en chronisch zieken. Cliënten hebben een zorg- of ondersteuningsvraag gerelateerd aan een
somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of lichamelijke beperking. De zorg en
ondersteuning wordt geboden in verschillende leveringsvormen (ZIN, VPT, MPT, PGB), al dan niet in
combinatie met verblijf en binnen of buiten onze woonzorglocaties. Dit kan gaan om prestaties vanuit
de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of ook vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Prestaties
Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgverzekeringswet

Wet maatschappelijke
ondersteuning

Verpleging
Persoonlijke Verzorging
Begeleiding
Behandeling
(Tijdelijk) verblijf
Verpleging
Persoonlijke Verzorging
Eerstelijnsverblijf
Persoonlijke Verzorging
Dagverzorging
Begeleiding (individueel/ groep)
Huishoudelijke ondersteuning
Beschermd Wonen
Kortdurend verblijf
Respijtzorg
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De belangrijkste kengetallen zijn in onderstaande tabel opgenomen:
Aantallen per 31/12

2021

2020

2019

359
25
42
343
453
395

340
18
27
333
455
365

345
26
21
292
511
365

Aantal intramurale dagen
Aantal dagen Eerstelijns verblijf (ELV)
Aantal dagen Volledig Pakket Thuis (VPT)
Aantal dagdelen dagactiviteit

131484
10.225
11.271
10.696

127.075
8.232
8.815
12.756

126.169
8.544
6.562
19.137

Aantal uren extramurale zorg
Aantal uren huishoudelijke ondersteuning (HH)
Aantallen per 31/12

92.514
60.869

88.366
61.169

74.055
51.165

1160
614

1124
609

1024
478

Aantal intramurale cliënten
Aantal cliënten Eerstelijns verblijf (ELV)
Aantal cliënten Volledig Pakket Thuis (VPT)
Aantal cliënten Wijkverpleging*
Aantal cliënten Wmo dagbesteding en HH
Capaciteit langdurige zorg (WLZ)
Totalen in 2021

Aantal personeelsleden in dienst
Aantal FTE in dienst
*alle cliënten extramurale zorg

De tabel laat een groei zien in de afgelopen jaren van aantallen cliënten Wlz intramuraal en in de
leveringsvorm VPT. Ook in de wijkverpleging zien we een doorlopende groei in aantal cliënten. De
productie neemt navenant toe.

2.4 Organisatiestructuur
De NNCZ heeft sinds 1 januari 2021 een collegiaal bestuur bestaande uit twee leden Raad van Bestuur.
De leden van de Raad van Bestuur geven direct leiding aan de leden van het Management Platform (het
MP). Het Management Platform wordt naast de twee bestuurders gevormd door 8
gebiedsleidinggevenden, de directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris.
De gebiedsleidinggevenden hebben ieder de verantwoordelijkheid voor een werkgebied. Dit is een
integrale verantwoordelijkheid op operationeel niveau voor de zorg en dienstverlening in het
desbetreffende werkgebied. De directeur bedrijfsvoering geeft leiding aan de ondersteunende diensten
Economische Administratieve Dienst; Personeel & Organisatie; Informatie- en communicatietechnologie
en Vastgoed. Alle leden van het Management Platform leggen direct verantwoording af aan de Raad van
Bestuur. De bestuurders vormen samen met de directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris het
Dagelijks Management Team (het DMT).
In een organogram ziet de organisatiestructuur er (in 2021) als volgt uit:
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2.5 Samenwerkingsrelaties
De NNCZ werkte in 2021 samen met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, woningcorporaties,
ziekenhuizen, huisartsen en collega zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen,
dorpscoöperaties en buurtinitiatieven. Gedreven vanuit de missie is NNCZ gericht op het optimaliseren
en uitbreiden van lokale samenwerking en gezamenlijke dienstverlening. Steeds opnieuw dienen zich
hier nieuwe samenwerkingskansen voor aan. Zo ook in 2021 met het initiatief in Vledder en eind 2021
de samenwerking met Coöperatie Huize Maarwold (serviceflat) in Haren.
De COVID-19-pandemie heeft sinds 2020 ervoor gezorgd dat een aantal samenwerkingen versneld vorm
hebben gekregen. Meer constructieve samenwerkingen ontstonden zowel in de provincie Groningen als
Drenthe, binnen de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)-sector maar tevens in de gehele
zorgketen. Een positief effect van de COVID-19-pandemie.
Alle samenwerkingen dienen het belang van onze cliënten, medewerkers, de organisatie en andere
belanghebbenden. Zo werken we in het bijzonder samen met:
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• Gemeente Hoogeveen: afstemming op verschillende niveaus rondom lokale vraagstukken en
planontwikkeling; binnen het programma Shared Savings en het samenwerkingsverband Integrale
Ouderenzorg en Zorg in de Wijk; nieuwe vormen van dienstverlening; Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
• Gemeente Westerkwartier: samenwerking in de invulling van een Multifunctioneel Centrum binnen
de vestiging De Nieuwe Wierde; samenwerking met burgerinitiatief en nieuwe vormen van
dienstverlening; Wet maatschappelijke ondersteuning.
• Gemeente Groningen: samenwerking omtrent de dienstverlening rondom Schots & Scheef; Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo); afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau met
betrekking tot zorgloket, Haren Vitaal en welzijnsactiviteiten; nieuwe vormen van dienstverlening,
o.a. nav de gunning van WMO begeleiding ism Cooperatie Dichtbij.
• Gemeente Midden-Groningen: samenwerking met burgerinitiatief en nieuwe vormen van
dienstverlening in en rondom de vestiging Gockingaheem in Noordbroek en dienstverlening binnen
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Gemeente Westerveld: samenwerking rondom de samen met inwoners op te starten professionele
zorgverlening door NNCZ in Vledder e.o en binnen een door de gemeenschap van Vledder gebouwde
woonzorgvoorziening en te starten dagbesteding.
• Provincie Drenthe; zorgtafel Drenthe.
• Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt.
• Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden.
• Stichting MFC Grijpskerk; gezamenlijke VOF om MFC Grijpskerk te exploiteren.
• Dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar in Noordbroek.
• Woningbouwcorporaties Woonconcept en Estea, Woonzorg Nederland en Vastgoed Groningen:
woningtoewijzing en administratieve afhandeling van huurcontracten ten behoeve van woningen in
Hoogeveen, Haren, Grijpskerk, Noordbroek en Hollandscheveld; huur en ontwikkeling van
zorggebouwen, zorgwoningen ten behoeve van de kernactiviteiten van NNCZ.
• Stichting Schots en Scheef en Vereniging Schots en Scheef: zorgverlening door NNCZ aan bewoners
Schots en Scheef.
• Cosis: als samenwerkingspartner in de overname en vernieuwde invulling van Gockingaheem in
Noordbroek.
• Dorpsbelang Vledder en Stichting Onderdak Vledder: start professionele zorgverlening door NNCZ in
een door het dorp nieuw gebouwde woonzorgvoorziening.
• Vanboeijen te Assen: samenwerkingspartner binnen wooncomplex De Meteoor.
• Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW): ontwikkeling welzijnsactiviteiten en samenwerking;
• Stichting Zorg Instellingen Noord Nederland (ZINN): betreffende behandeling en mondzorg binnen
woonzorgcentrum De Zonnehof.
• Ketenzorgoverleg Haren Vitaal: Stichting Torion Haren, Zinn, Icare, verzorgingshuis Westerholm
• RSG Wolfsbos: wederzijdse samenwerking (stage-aanbod en inzet) met vestiging Wolfsbos.
• Alfa college: ontwikkeling wijkleren.
• Windesheim en Stenden NHL Hogescholen: ontwikkeling verpleegkundige opleiding Hoogeveen.
• LOI; partner in HBO-V onderwijs in Hoogeveen.
• RSG Wolfsbos; voorbereiding doorlopende leerlijnen VMBO-MBO.
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• Stichting Vredewold (Leek) en Het Hooge Heem (Grootegast): project Behandelnetwerk
Westerkwartier.
• Palliatief Netwerk Drenthe en Groningen.
• Netwerk Dementie Drenthe en Groningen.
• Samenwerkingsverband Zorg na Zorg.
• Huisartsenpraktijken in Hoogeveen, Hollandscheveld, Haren, Noordbroek, Vledder en Grijpskerk.
• Huisartsenpraktijk Stationsstraat in Hoogeveen, in de samenwerking binnen het HerstelHotel
Hoogeveen.
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld in Hollandscheveld in samenwerking wijkhuispitaal
Hollandscheveld.
• Fysio HN: betreffende behandeling binnen werkgebied Hollandscheveld en wijkhuispitaal
Hollandscheveld.
• Fysiotherapie De Leeuwerik: betreffende behandeling binnen werkgebied Hoogeveen en
HerstelHotel.
• Logopedie Oosterwijk: betreffende behandeling binnen werkgebied Hoogeveen.
• Diëtistenpraktijk Hoogeveen: betreffende behandeling binnen werkgebied Hoogeveen.
• Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en Treant Care: gezamenlijke coördinatie tijdelijk verblijf regio
Hoogeveen.
• Apothekers in Hoogeveen, Hollandscheveld, Haren, Grijpskerk, Vledder en Noordbroek.
• Zorgkantoren Menzis (Groningen) en Zilveren Kruis (Drenthe) en alle Zorgverzekeraars.
• Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), Zorggroep Tangenborgh, WZC De Westerkim en Zorggroep
Drenthe binnen het Lerend Netwerk.
• Zorgplein Noord: arbeidsmarktaanpak Groningen en Drenthe.
• CMO-STAMM: deelnemer expertgroep Nieuwe Democratie en bij de samenwerking met
burgerkracht initiatieven.
• Actiz, branchvereniging zorgorganisaties rondom trends/ontwikkelingen ouderenzorg.
• Hunebouw: partner aangaande huisvesting van de ondersteunende dienst van NNCZ.
• Coöperatie Dichtbij: gezamenlijke aanbesteding en voorbereiding op uitvoering na gunning Wmo
begeleiding in GON gebied Haren e.o.
• Ouder-initiatief Fiene kwinde in Grijpskerk.
• Coöperatie Huize Maarwold in Haren: voorbereiding op samenwerking in zorg- en dienstverlening
aan bewoners van Serviceflat Maarwold vanaf februari 2022.
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3. Bestuur en toezicht

3.1 Normen voor goed bestuur
De bestuursstructuur van de NNCZ bestaat uit een Algemene Ledenvergadering (hoogste orgaan binnen
de coöperatie met vertegenwoordiging van de leden), een Raad van Toezicht (toezichthoudend) en een
Raad van Bestuur (statutair en uitvoerend bevoegd bestuur). De NNCZ hanteert de Governancecode
Zorg waarin de principes voor goed bestuur staan beschreven. Dit betekent dat de Raad van Bestuur, de
Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering de normen in deze Governancecode
onderschrijven en hanteren. Dit geldt voor de statuten, de reglementen van bestuur en toezicht, alsook
voor de samenstelling van de Algemene Ledenvergadering, Raad van Toezicht en de contacten tussen de
Algemene Ledenvergadering, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, cliëntenraad en
ondernemingsraad. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de vergoedingen voor
toezichthouders is passend binnen de kaders van de wet normering topinkomens (WNT).

3.2 Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is – zoals vastgelegd in de statuten van de organisatie – belast met het besturen
van de coöperatie en de uitvoering van de dagelijkse leiding van de onder de aangesloten leden
ressorterende instellingen en de voorbereiding en uitvoering van het te voeren gemeenschappelijk- en
organisatiebeleid. De Raad van Bestuur geeft vanuit deze verantwoordelijkheid leiding aan de
organisatie en ontwikkelt het strategisch beleid.
Tot 1 januari 2021 was er sprake van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Per 1 januari 2021 is dit
gewijzigd en bestaat de Raad van Bestuur uit twee leden, in een collegiaal bestuur met gelijkwaardige
beslissingsbevoegdheid. Gezamenlijk bestaat de RvB uit 1,64 fte.
Naam

Functie

Periode

Nevenfuncties

Mw. R.H. Mossel

Lid Raad van
Bestuur
(0,75 fte)

05-01-2015
t/m
31-12-2021

• Lid Raad van Commissarissen
Woningcorporatie WoonFriesland
• Voorzitter adviescommissie Bouwen &
Wonen, Zuidhorn (onbezoldigd)
tot 01-05-2021
• Lid adviescommissie MBO Alfacollege
(onbezoldigd)
• Lid adviescommissie RSG Wolfsbos
(onbezoldigd)
• Vrijwilliger palliatieve thuiszorg
(onbezoldigd)

Mw. I.M. van Delft

Lid Raad van
Bestuur
(0,89 fte)

01-01-2021
t/m
31-12-2021
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3.3 Raad van Toezicht
De Raad van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In afstemming met de Algemene
Ledenvergadering van de coöperatie werkt de Raad van Toezicht conform het bestuursreglement en de
statuten, waarin de samenstelling en de rollen zijn uitgewerkt. De Raad van Toezicht bestaat in 2021 uit
vijf leden:
Naam

Mw. T.
Witteveen
-Hevinga
Dhr. W.
Kleine

Dhr. J.J.
van der
Werf

Functie
Aandachtsgebied
Voorzitter

Toetreding

Termijn

Aanwezig
heid

Nevenfuncties

01-01-2017

2e termijn per
01-01-2021
eindigend op
31-12-2024

6/6

• Adviseur bestuur
dorpszorgcoöperatie Mit
Mekoar Noordbroek/
Gockingaheem

01-01-2017

2e termijn per
01-01-2021
eindigend op
31-12-2024

6/6

• Bestuurslid Dorpscoöperatie
Hollandscheveld Verbindt
• Eigenaar/bestuurder van
Beekal Consultancy BV

01-01-2017

2e termijn per
01-01-2021
indigend op
31-12-2024

5/6

• Adviseur Sesam academie
(in 2021 beëindigd)

• Dean Academie voor
Verpleegkunde bij
Hanzehogeschool Groningen
(tot 09-2020)
• Lid College van bestuur van
de Hanzehogeschool (vanaf
09-2020)

(op voordracht van
de Cliëntenraad)

Algemeen
Remuneratie
Vice-voorzitter
Burgerinitiatieven
Remuneratie
Lid
Financieel

Mw. A.
Hannink

Lid
Kwaliteit zorg

07-11-2017

2e termijn per
01-01-2021
eindigend op
31-12-2024

5/6

Dhr. O van
de Klok

Lid
Juridische en
Personele
zaken

01-02-2018

2e termijn per
01-01-2021
eindigend op
31-12-2024

4/6

De Raad van Toezicht kwam in 2021 zes keer in vergadering bijeen. Een tweetal vergaderingen vond
plaats samen met de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze gezamenlijke vergaderingen met de
Algemene Ledenvergadering is ook overleg gevoerd met een delegatie van de Ondernemingsraad,
respectievelijk de Cliëntenraad. Bij alle vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig.
Concreet heeft de Raad van Toezicht op hoofdlijnen besluiten genomen voor wat betreft:
• goedkeuring van het Strategisch Beleidsplan 2021-2023;
• goedkeuring van de jaarrekening 2020;
• goedkeuring van het maatschappelijk jaarverslag (jaardocument) 2020;
• het vaststellen van de managementletter 2020;
• goedkeuren van de begroting 2022;
• instemmen met samenwerking tussen NNCZ en Coöperatie Huize Maarwold in Haren;
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•
•
•

goedkeuring van het project “BBL-wolk”;
goedkeuring van het jaarplan 2022;
de vaststelling klasse-indeling Wet normering topinkomens (WNT) 2022;

Naast of samenhangend met de hierboven genoemde besluiten is er onderhoudend contact geweest
tussen leden Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ontwikkelingen rondom COVID-19, de impact
hiervan op de organisatie en onze omgeving en het gevoerde beleid hierop; initiatieven en kansen die
aansluiten bij de missie van NNCZ; diverse organisatieontwikkelingen en ontwikkelingen rondom
vastgoed zijn onderwerpen van gesprek geweest.

3.4 Algemene Ledenvergadering
De voltallige Algemene Ledenvergadering bestaat in 2021 uit twee vertegenwoordigers per
lidorganisatie (HSVO en WZNN) en één adviseur namens de cliënten. Daarnaast is per werkgebied een
vertegenwoordiger namens de dorpscoöperaties en burgerinitiatieven aangesloten.
Hiermee bestaat de samenstelling uit:
• Twee vertegenwoordigers namens de HSVO (waarvan één vertegenwoordiger namens de
Stichting Humanistisch Verbond en één vertegenwoordiger namens Humanitas);
• Twee vertegenwoordigers namens de werkgebieden die onderdeel uitmaken van de Stichting
WZNN (één vertegenwoordiger namens de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en één
vertegenwoordiger namens Stichting De Zonnehof in Haren);
• Twee Vertegenwoordigers namens de dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden en
dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar in Noordbroek);
• Eén vertegenwoordiger namens Dorpsbelang Vledder in ons nieuwe werkgebied Vledder.
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De vertegenwoordiging van de leden van de coöperatie in de ALV in 2021 bestond uit:
Naam

Namens

Functie

Aanw.

Nevenfuncties

Dhr. K. Smid

HSVO

Voorzitter

4/4

•
•

Dhr. T. Smit

HSVO

Lid

3/4

•
•

Dhr. J. (Jan) de
Vries

Dorpscoöperatie
Hollandscheveld
Verbindt

Lid

3/4

•
•

•
Dhr. H.W. Raven Stichting De
Zonnehof, Haren

Lid

4/4

•
•

Dhr. R. Bosma

Dorpscoöperatie
Grijpskerk
Verbonden

Lid

3/4

•

Dorpszorgcoöperatie
Mit Mekoar,
Noordbroek

Lid

Dhr. J. (Jans) de
Vries

•
3/4

•
•
•
•
•

Dhr. C. Hesse

Dorpsbelang Vledder

Lid

-

•
•
•
•

Burgemeester van de gemeente
Noordenveld
Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Landschapsbeheer
Drenthe
Voorzitter Vrienden van Cosis
Uitvoeringsregisseur/ projectleider
sociaal domein, gemeente Meppel
Bestuurslid Dorpscoöperatie
Hollandscheveld Verbindt.
Lid van het kernteam en de
begeleidingsgroep Integrale
landschapsvisie veengebied
Gemeente Hoogeveen
Voorzitter Dorpscentrum ’t Anker
Hollandscheveld
Senior auditor Auditdienst Rijk
Ledenadministrateur van de
Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
Oud-raadsgriffier gemeente
Loppersum en gemeente Ten Boer
Bestuurslid Dorpscoöperatie
Grijpskerk Verbonden
Penningmeester
Dorpszorgcoöperatie ‘Mit Mekoar’
uit Noordbroek
Penningmeester MFC de
Noordsuythoeve te Noordbroek
Voorzitter Tennis vereniging Aloe
Zuidbroek
Voorzitter Tennis Noord en Indoor
OSV Hoogezand
Voorzitter Dorps Advies Raad (DAR)
Noordbroek
Voorzitter stichting Onderdak,
Vledder
Voorzitter VvE woonzorggebouw
De Borgstee
Voorzitter Coöperatieve Vereniging
Obligatiehouder woonzorggebouw
Vledder
Curator

14

De vertegenwoordiger namens de cliënten binnen de ALV vervult een adviesrol. Deze rol is formeel aan
de ALV toegevoegd per 1 januari 2018 en werd in 2021 ingevuld door:
Naam

Namens

Functie

Aanw.

Nevenfuncties

Dhr. B. Uiterwijk
Winkel

Cliënten

Adviserend
lid

4/4

•
•
•
•

Voorzitter Cliëntenraad NNCZ
Vrijwilliger in het WZC Beatrix in
Hollandscheveld
Vrijwilliger bij de Dorpscoöperatie
in Hollandscheveld
Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging
s.v. HODO

De Algemene Ledenvergadering kwam in 2021 vier keer in vergadering bij elkaar, waarvan tweemaal
samen met de Raad van Toezicht.
De belangrijkste besluiten van de Algemene Ledenvergadering waren:
• instemming met de participatie van vertegenwoordiging van Vledder in de ALV;
• vaststellen van de jaarrekening 2020;
• vaststellen van het maatschappelijk jaarverslag (inclusief kwaliteitsverslag) 2020;
• verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2020;
• verlening van decharge aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde toezicht in 2020;
• goedkeuring van de begroting 2022;
• goedkeuring van het project “BBL-wolk”;
• goedkeuring van het jaarplan 2022;
Naast bovenstaande besluitpunten kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod in het overleg
Raad van Bestuur met Algemene Ledenvergadering: Ontwikkelingen rondom COVID-19, de impact
hiervan op de organisatie en daarbuiten en het gevoerde beleid hierop en nieuwe initiatieven en kansen
die aansluiten bij de missie van NNCZ.

3.5 Medezeggenschap
De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het nieuwe
Strategisch Beleidsplan 2021-2023 van de NNCZ en de jaarvoornemens voor 2021. Op deze wijze vindt
de beïnvloeding op beleidsvoorstellen en besluitvorming plaats. Daarnaast worden beide
medezeggenschapsorganen voortdurend en actief betrokken bij verbeter- en ontwikkelplannen, gericht
op de kwaliteit van zorg, professionalisering en innovatieve projecten. Voor zowel de cliëntenraad als
voor de ondernemingsraad is professionele ondersteuning georganiseerd. Deze ondersteuning is
bedoeld om de positie en de rol van deze medezeggenschapsorganen te verstevigen en verder te
professionaliseren. Deze inzet van ondersteuning is door de beide organen positief ervaren.
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Ondernemingsraad
De NNCZ kent een ondernemingsraad waarin de verschillende werkgebieden zijn vertegenwoordigd en
bestaat uit 11 leden. De leden zijn door en uit de medewerkers gekozen. De ondernemingsraad voert
namens de medewerkers het overleg met de bestuurder. Dit overleg gaat over het beleid van de
organisatie in het algemeen en over de personeelsbelangen in het bijzonder. De ondernemingsraad
komt tweewekelijks bij elkaar. De formele overlegvergadering met de bestuurder heeft 7x
plaatsgevonden. Bij de behandeling van een vraagstuk dat betrekking heeft op alle of een groep
medewerkers, benadert de ondernemingsraad de achterban (de medewerkers). De achterban wordt
gevraagd wat zij van de voorstellen vinden. Zij worden om raad gevraagd. Dat kan mondeling, schriftelijk
of digitaal (via een enquête) plaatsvinden. Reden hiervoor is dat het standpunt van de
ondernemingsraad breed gedragen wordt en krachtig overkomt richting de bestuurder.
In 2021 is, naast vaste onderwerpen zoals de jaardocumenten, financiën, stand van zaken organisatie,
uitkomsten interne audits, onder andere gesproken over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Covid-19 maatregelen
Roosterbeleid
Jaarverslag vertrouwenspersoon
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Beleid jaargesprekken
Plan van aanpak evaluatie roosteren
Samenwerking NNCZ met serviceflat Maarwold
Leermanagementsysteem
Kaderbrief 2022 en het jaarplan 2022-2023

De OR heeft positief gereageerd op instemmingsverzoeken voor:
•
•
•
•

de gewijzigde MKSA regeling (september 2021), nadat de OR input heeft geleverd op deze
vernieuwde regeling;
de thuiswerkregeling 2021 (september 2021);
het voorstel voor de selectie van de nieuwe arbodienst Vitaal Verder (november 2021);
het voorstel beleid arbeidsmarktbenadering (november 2021), met daarin opgenomen het
voorstel om vanaf februari 2022 meer leerlingen op te gaan leiden om zo ervoor te zorgen dat
de NNCZ in de toekomst genoeg personeel aan zich kan binden.

Cliëntenraad
Voor cliënten is de medezeggenschap georganiseerd in de vorm van een gebiedsraad per werkgebied.
Vanuit deze gebiedsraden is er een vertegenwoordiging in de cliëntenraad (CR) op NNCZ niveau. De
leden van de cliëntenraad zijn gekozen. De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vormt het
wettelijk kader.
De cliëntenraad bestond in 2021 uit 7 leden en werd ondersteund door een onafhankelijk lid. De
cliëntenraad verricht zijn werkzaamheden op basis van een werkplan.
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Bijdrage van de cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de NNCZ op basis van de Wmcz. Om deze taak goed
te kunnen uitvoeren werkt de Cliëntenraad jaarlijks met een Werkplan waarin de Cliëntenraad zijn missie, visie
en speerpunten heeft omschreven. Dit vormde de basis voor de overleggen en activiteiten die de Cliëntenraad
heeft ontplooid.
Door de verspreiding van corona, incl. de coronamaatregelen en de impact op de cliënten is het werk van de
Cliëntenraad vanzelfsprekend beïnvloed, onder andere door het online vergaderen.
Speerpunten van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft in 2021 gewerkt aan diverse thema’s, zoals onder andere: leer- ontwikkelprogramma
met 15 verschillende thema’s, verdieping van de medezeggenschap, kwaliteitsbeleid, eten & drinken, contact
achterban, bezetting Gebiedsraden en zorgtechnologie.
Uitgebrachte adviezen
• Jaarplan en begroting 2022
• Prijslijst textielvoorziening en was-abonnement 2022
• Implementatie app ‘Eten en drinken’ van een externe leverancier
• Werkwijze wijziging wasserij
• Addendum bij het kwaliteitsplan 2019-2021
• Jaarverantwoording 2020
• Maatregelen/versoepeling m.b.t. corona
• Halfjaarrapportages WZD
• Kwaliteitsplan 2022
Overlegvergaderingen en werkwijze
De Cliëntenraad heeft in 2021 tien keer overleg gevoerd met de bestuurder. Daarnaast heeft de Cliëntenraad
ook een overleg gevoerd met de (voltallige) Raad van Toezicht, tevens heeft een delegatie van de Cliëntenraad
deelgenomen aan overleggen met de Zorgkantoren het Zilveren Kruis en Menzis. Een overleg met de
Ondernemingsraad wordt in 2022 wederom ingepland.
De Cliëntenraad bestond in 2021 uit 7 leden, alle 7 leden hebben ook zitting in de Gebiedsraden van de
verschillende werkgebieden van NNCZ. Eind 2021 zijn er nog 2 vacatures leden Cliëntenraad NNCZ.
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3.6 Bedrijfsvoering
De NNCZ werkt aan professionalisering van de bedrijfsvoering. Groei en ontwikkeling van de organisatie,
compliance, groter wordende complexiteit in financiering en bijbehorende vereisten vragen groei in
ontwikkeling van kennis en expertise, inrichting van onze planning en control-cyclus en risicobeheersing.
De jaarcyclus start met de voorbereiding op de jaaractiviteiten in de vorm van een begroting en
jaarplan. Jaarlijks stelt de NNCZ als voorbereiding op de kaderbrief en het jaarplan de beïnvloedende
factoren en risico’s vast in relatie tot het realiseren van de missie, visie en organisatiedoelstellingen.
Samen met de reflectie op het voorgaande jaar, de behaalde resultaten en de ontwikkelingen vanuit de
externe omgeving vormt deze analyse de basis voor het te voeren beleid en de doelstellingen voor het
nieuwe jaarplan met de bijbehorende begroting.
Het jaarplan en de begroting wordt vertaald naar deelplannen en deelbegrotingen per werkgebied. Deze
plannen en begroting vormen de basis voor de opvolging met kwartaalrapportages en
voortgangsgesprekken, waarmee het ‘in control blijven’ wordt ondersteund.
Er is ingezet op optimaliseren van ondersteunende processen en systemen. Zoals een nieuwe inrichting
van de Economische en Administratieve Dienst, nieuwe expertfuncties op het gebied van
zorgadministratie, nieuwe softwarepakketten voor verwerking van betalingen en personeelssystemen.
Daarnaast zijn rapportage instrumenten verbeterd, zoals instrumenten voor bepalen van optimale
personele inzet en een dasboard met de belangrijkste stuurinformatie.
Met behulp van informatie uit interne audits, de managementreview, risicoanalyse en de
managementletter wordt de bedrijfsvoering en planning & control-cyclus jaarlijks geëvalueerd en
verbeteringen voorgesteld.
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4. Visie en beleid
Het jaar 2021 stond in het verlengde van 2020 voor een belangrijk deel in het teken van het Covid-19
virus. De impact hiervan is groot en raakt de gehele organisatie. Waar Covid en alle gevolgen hiervan
enerzijds in 2021 steeds meer onderdeel werd van de dagelijkse praktijk naast andere zaken, bleef het
anderzijds een verstorend en onevenredig groot deel van de aandacht en energie vragen. Daarmee is
2021, zoals ook 2020, gekleurd door de Covid-19-pandemie.
Begin 2021 is een nieuw Strategisch Beleidsplan 2021-2023 gepresenteerd, na alle voorbereidende
werkzaamheden in 2020. Met een hoop onzekerheid over de moeilijk te voorziene effecten van COVID19 wordt vooruitgekeken, met de vaststelling dat de eerder gekozen koers steeds passender wordt. Juist
de confrontatie met onzekerheden en het hierop (tijdig en flexibel) kunnen inspelen vraagt om
verandering en groei van het adaptief vermogen en veerkracht. Adaptief vermogen en veerkracht zijn
daarom belangrijke thema’s in het nieuwe Strategisch Beleidsplan.

De NNCZ als een waardengestuurde organisatie
De NNCZ is een waardengestuurde organisatie. Waarden die voor alle leden van onze coöperatie (met
achtergronden gebaseerd op protestantschristelijke of humanistische levensovertuiging of als
georganiseerde burgerkrachtinitiatieven) als uitgangspunt dienen maar vanuit een verschillende
achtergrond vormgegeven worden. Binnen de gehele organisatie zijn zingeving en welbevinden
belangrijke items. In mei 2015 is er voor de organisatie een missie geformuleerd, passend bij de huidige
maatschappelijke context. Van hieruit zijn ook de visie en de kernwaarden vastgesteld. Deze zijn nog
steeds van kracht.
Onze missie
NNCZ wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde
omgeving. We vinden het daarbij belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en gekozen leefwijzen
blijven voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase,
mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.
We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor
leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die onlosmakelijk met elkaar
samenhangen. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en
organisaties.
We geloven sterk in de kracht van mensen en wederkerigheid. Iedereen in de samenleving is van
waarde.

Met onze kernwaarden beschrijven wie we willen zijn, wat we belangrijk vinden en uit willen dragen en
wat we voor mensen willen betekenen. De kernwaarden zijn in het Strategisch Beleidsplan uitgewerkt in
hun betekenis voor cliënten, voor de medewerkers en voor de organisatie.
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Onze kernwaarden zijn in het kort: Waardevol - van waarde zijn, waarde creëren; Kracht - in je kracht
houden of brengen, krachtig zijn; Verbinden - verbinding maken, met elkaar verbinden; Samen - samen
ontwikkelen, samenwerken, samenredzaamheid, partnerschap; Dichtbij - nabij zijn, dichtbij mensen
organiseren.

Onze visie
De NNCZ wil een netwerkorganisatie zijn waarin de verschillende aspecten van zorg samen komen. Wij
zijn daardoor in staat verschillende cliëntgroepen te begeleiden, maar zullen ook een maatschappelijke
partner worden in het vormgeven van sociale cohesie. Als gesprekspartner in netwerkoverleggen
kunnen we een bijdragen leveren aan integreren van zorg in de samenleving en met de samenleving.
Het welbevinden van de cliënt staat centraal. In samenspraak met en op aangeven van de cliënt
en/of diens netwerk begeleiden we de cliënt in het maken van keuzes, en stimuleren we vanuit onze
professionele aanpak de zelfredzaamheid van de cliënt. Onze zorg- en dienstverlening heeft een goede
kwaliteit en voldoet aan geldende professionele standaarden.
Onze medewerkers zijn weliswaar zorgverlener, maar stellen zich naar de cliënt primair op als zichtbare
schakel. In deze rol positioneren wij ons als intermediair tussen de cliënten en de omgeving in de
breedste zin van het woord, waarbij medewerkers tot taak hebben de zelfredzaamheid van cliënten
binnen deze omgeving te bevorderen. Doordat we kleinschalig en herkenbaar werkzaam zijn in wijken
en dorpen, kunnen onze medewerkers een verbindende rol spelen tussen cliënten en samenleving en
omgekeerd. NNCZ beschikt over vastgoed wat ingezet zal worden als maatschappelijk knooppunt door
het beschikbaar stellen van de ruimte, dan wel het aanbieden van activiteiten gericht op een bredere
doelgroep dan alleen de eigen cliënten.
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4.1 Kaders 2021
Met de kaderbrief wordt de verbinding gelegd tussen het Strategisch Beleidsplan en de praktische
uitwerking hiervan in jaarplannen met de belangrijkste uitgangspunten (kaders) voor het komende jaar.
Voorbereidend op het jaar 2021 is ervoor gekozen voort te bouwen op de kaderbrief en het jaarplan
voor 2020, omdat vanwege de COVID-19-pandemie veel van de voorgenomen plannen voor 2021 nog
actueel blijken. Tegelijkertijd is in de loop van 2020 het proces gestart voor het komen tot een nieuw
Strategisch Beleidsplan voor de jaren 2021-2023, waarmee een nieuwe basis wordt voorbereid, waaraan
de kaders en de jaarplannen worden ontleend.
In de kaderbrief 2020-2021 ligt de focus op de doorontwikkeling en transitie naar passende
dienstverlenings- en organisatievormen bij nieuwe en complexer wordende vragen vanuit verzwaring
van de zorg, toenemende vraag naar samenwerking, arbeidsmarktvraagstukken en veranderingen in
financiering.
De kern van onze organisatie blijft bestaan uit de integrale kleine wijk- en dorpsteams die samen met
burgers uit wijken en dorpen de vraag formuleren en gezamenlijk een passend aanbod maken van
(nieuwe) arrangementen, waarbij het principe van sturen op zelfredzaamheid en samenredzaamheid
(en pas als laatste inzet van de professional) leidend is. Hiermee zijn we zichtbaar en herkenbaar
onderscheidend. Toevoegen van waarde op de ervaren kwaliteit van leven blijft daarbij ons
uitgangspunt.
Daar past het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking met nieuwe initiatieven bij.
Initiatieven vanuit burgerkracht groeien in aantal en nemen ook in de zorg steeds meer positie in. Het
model van wijk- en buurgericht werken wordt verder verstevigd en ontwikkeld, waarbij ook
netwerkverbreding van burgers uit de dorpen en wijken onderling hierin ondersteund wordt.
Belangrijk en bepalend blijft ook voor 2021 het arbeidsmarktvraagstuk, waarin steeds meer regionaal
beleid en initiatieven worden ontwikkeld. Binnen onze organisatie wordt blijvend ingezet op het op de
juiste wijze invulling geven aan begeleidingsrollen bij leren en ontwikkelen, van zowel leerlingen als ook
alle andere medewerkers. Een nieuw professionaliseringsprogramma wordt voorbereid, als vervolg op
het professionaliseringsprogramma “Samen van Waarde” deel I en deel II in de afgelopen jaren.
De mogelijkheden voor inzet van technologie worden verder verkend en onderzocht, waarbij gekeken
wordt hoe technologie bijdraagt aan verbetering of het in stand houden van zorg voor onze cliënten en
daarin ondersteunend is aan onze professionals.

Financiële kaders begroting 2021
Aanvullend op deze voornemens die doorlopen vanuit voorgaand jaar zijn door het MP een aantal meer
specifieke kaders vastgesteld voor 2021. Op hoofdlijnen samengevat zijn er afspraken gemaakt over de
groei van het aantal behandelplaatsen en het aantal VPT plaatsen om mee te ontwikkelen met de
groeiende- en meer complexe vraag. Daarnaast wordt niet alleen groei van wijkverpleging, maar ook
een verdere doelmatigheidsverbetering voorgenomen.
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Uitgangspunt voor de begroting is een rendement van 3%. Met een aftopping van het ZZP tarief wordt
een deel van het voormalige budget van de intensiveringsmiddelen als extra budget beschikbaar gesteld
voor het uitvoering geven aan de plannen voor het leren en ontwikkelen.
Voor de ondersteuning blijft de omvang en inzet (in percentage) in verhouding onveranderd. De
basisformatie intramuraal blijft ongewijzigd. De extra kwaliteitsgelden voor 2021 worden niet
toegerekend aan de basisformatie maar blijven beschikbaar voor keuzes die gemaakt worden voor meer
specialistische functies en projecten rondom het thema technologie.
Met deze kaders zijn de deelplannen en begrotingen per werkgebied opgesteld voor 2021.
Speerpunten 2021
De speerpunten die - doorlopend vanuit voorgaande jaren - voor 2021 de basis vormen voor onze
doelstellingen en ontwikkeling zijn:
1) De cliënt ontvangt persoonlijke professionele dienstverlening die waarde toevoegt aan zijn/haar
leven/leefsituatie.
2) Er zijn zelfstandige kleine integrale (wonen, welzijn en zorg) wijk/dorp teams gevormd
die zelfstandig met cliënten en burgers van wijken en dorpen tot (nieuwe)
arrangementen komen, de regie hierbij ligt bij hen gezamenlijk.
3) De NNCZ biedt professionele thuiszorgdiensten aan in de wijken en dorpen waar we gevestigd
zijn.
4) De NNCZ heeft voor nu en in de toekomst zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende
medewerkers.
5) De professionals worden ondersteund bij groei naar hogere kwaliteit van dienstverlening en
zelfstandigheid en genieten van continue verbeteren.
6) Alle organisatorische eenheden/ werkgebieden zijn financieel gezond.

4.2 Doelen en resultaten
Deze speerpunten zijn uitgewerkt in concretere doelen. Enkele doelen uit het jaarplan 2020 die
doorlopen in 2021 en resultaten die hierin bereikt zijn:
• De cliënt wordt ondersteund en begeleid (binnen zijn mogelijkheden) in dat wat voor hem
zingeving en kwaliteit van leven betekent.
o Iedere cliënt beschikt over een persoonlijk activiteitenplan.
o Cliënten maken eigen keuzes en voeren regie, dit is zichtbaar in het zorgdossier.
o De cliënt waardeert onze zorg en ondersteuning met gemiddeld een 8,5.
• We werken met kleine integrale teams.
o We hebben een visie op integraal werken;
o Medewerkers worden efficiënt ingezet op meerdere cliëntgroepen.
o We stimuleren samenwerking tussen organisaties en disciplines zodat de vraagstukken
waar de klant mee worstelt in samenhang worden besproken en van een passend
aanbod worden voorzien.
o We experimenteren met integraal werken in het project domeinoverstijgend werken
Hollandscheveld samen met collega aanbieders en de dorpscoöperatie.
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NNCZ verleent in alle wijken en dorpen waar we gevestigd zijn professionele thuiszorg:
o Het aantal wijk- en dorpsbewoners dat kiest om thuiszorg van NNCZ af te nemen groeit
jaarlijks.
o we hebben een doelmatigheidsverbetering gerealiseerd door de inzet van thuiszorg per
cliënt in overeenstemming te brengen met de reëel geïndiceerde zorg;
o behandeldiensten worden ook extramuraal aangeboden en door zowel cliënten als
verwijzers gewaardeerd.
Inzet informele zorg is leidend en formele zorg ondersteunend:
o Mantelzorgers worden ondersteund, versterkt en verlicht in hun rol zodat zij de zorg en
begeleiding van hun naaste zo lang mogelijk kunnen volhouden, met o.a. het gesprek
hierover en mogelijk maken van vormen van respijtzorg.
o Betrokkenheid mantelzorgers is vergroot met de mogelijkheid van CarenZorgt.
Iedere medewerker wordt begeleid bij het toepassen van continu leren op de werkplek:
o Het nieuwe functiehuis leren en ontwikkelen is ingericht (coach, praktijkexpert en
werkbegeleiders) en de basis voor leren en ontwikkelen in alle lagen van onze
organisatie.
o Leertrajecten AD Zorg en Welzijn, HBO-V, verpleegkundig specialist zijn gestart.
o Proceseigenaren, aandachtsvelders en kenniskringen staan in positie en voegen kennis
toe.
o We zijn in 2021 gestart met 36 nieuwe opleidingsplaatsen (BBL-trajecten), waarvan 50%
bijdraagt aan externe instroom van nieuwe aspirant collega’s. (eind 2021 besluit om
eenmalig aantal BBL leerlingen te verdubbelen bovenop de reguliere formatie)
Initiatieven rondom burgerkracht blijven we stimuleren en waar mogelijk participeren:
o Samen met dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt werken we met steun vanuit de
gemeente Hoogeveen aan een nieuwe drempelloze vorm van dagbesteding.
o In Grijpskerk organiseren we samen met de dorpscoöperatie Grijpskerk en de Stichting
Multi Functioneel Centrum vormen van ondersteuning die bijdragen aan een waardevol
bestaan van mensen met een ondersteuningsbehoefte in Grijpskerk. Samen worden
hiertoe ruimtes, voorzieningen, goederen, menskracht en expertise ingebracht.
o In Noordbroek geven we samen met de dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar, Cosis en de
gemeente invulling aan dagactiviteiten in het dorp en Gockingaheem.
o In Vledder is een samenwerking gestart met Dorpsbelang Vledder en stichting Onderdak
Vledder, waarbij NNCZ professionele zorgverlening levert in een door het dorp
gebouwde woonzorgvoorziening.
We voldoen aan wet- en regelgeving en overige kaders voor veilige en verantwoorde zorg:
o De formatie is kwantitatief en kwalitatief op orde conform het kwaliteitsplan.
o Medewerkers hebben voldoende competenties om zelfstandig op de juiste, veilige en
verantwoorde wijze zorg en diensten te bieden.
o Na in voorgaande jaren vooral de focus te hebben op kwaliteitsverbetering van de
basiszorg is er in 2021 gestart met de aanstelling van specialistische functies binnen de
zorg; specialist netwerken (ieder werkgebied) specialist palliatieve zorg (twee binnen
NNCZ), diabetesverpleegkundigen (twee binnen NNCZ), specialist zorgtechnologie.
wondverpleegkundigen (twee binnen NNCZ). Eerder was al gestart met de inzet van een
gedragscoach, in 2021 is een tweede gedragscoach aangesteld.

23

Samenwerking
Binnen de werkgebieden verstevigen we langzaam maar zeker onze positie met uitbreiding van het
aantal cliënten in de wijken om onze vestigingen heen. Onze wijkverpleegkundigen werken steeds meer
samen met alle disciplines van de gezondheidszorg in de buurt/wijk of in het dorp, zoals de huisarts en
apotheek, fysiotherapie en welzijnsorganisaties.
Voor de hulp bij het huishouden zijn contractafspraken gemaakt met de gemeenten Westerkwartier,
Haren, Groningen, Midden Groningen en Hoogeveen/De Wolden. De NNCZ onderscheidt zich met het
brede en integrale aanbod in de werkgebieden. Ook onze behandeldiensten kunnen in de thuissituatie
worden ingezet.
We nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden in twee provincies zoals het netwerk
Dementie en het netwerk Palliatieve zorg. Maar ook aan samenwerkingsverbanden die gericht zijn op
het verbeteren van samenwerking binnen de ketens. De COVID-19-pandemie en de dreiging van
scenario zwart heeft hier een extra impuls aan gegeven.
Regionaal nemen we deel aan overlegvormen die gericht zijn op bijvoorbeeld een meer
toekomstbestendige inrichting van de ouderenzorg, arbeidsmarktvraagstukken en herinrichting van
zorgvastgoed in relatie tot de aardbevingsproblematiek in Noordoost Groningen.
De naamsbekendheid van de NNCZ neemt merkbaar toe, door steeds meer positie in te nemen in
samenwerkingsverbanden en lokale of regionale overlegvormen.
Verbinding met onze omgeving
De verbinding met burgers en onze omgeving is wat ons onderscheidt. Verschillende burgerinitiatieven
hebben zich intussen doorontwikkeld tot dorps(zorg)coöperaties, waarmee de NNCZ formeel
samenwerkt en gezamenlijk eigenaarschap heeft voor de zorg met en voor elkaar. Voorbeelden hiervan
zijn Hollandscheveld, Grijpskerk en Noordbroek en sinds 2021 ook Vledder.
Nieuwe vragen dienen zich aan, wat maakt dat we steeds vaker gesprekspartner zijn op het thema
burgerinitiatief in relatie tot lokale zorgvoorzieningen. Een mooi voorbeeld is het burgercollectief Schots
& Scheef in de stad Groningen. Maar ook het initiatief van enkele ouders in Grijpskerk om een
zelfstandige woonvoorziening te creëren voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking.
Of het initiatief van het dorp Vledder wat inmiddels gerealiseerd is in de vorm van een woonzorglocatie
waarin de NNCZ participeert als zorgverlener.
Ook in Hoogeveen wordt ingezet op verbinding met de wijken om onze vestigingen heen. De verbinding
met onze omgeving werkt hier anders, omdat hier niet overal een vanzelfsprekende link gemaakt kan
worden met een georganiseerd burgerinitiatief. Toch ontstaat ook hier steeds meer interactie met de
wijk. Via sociale activiteiten, het restaurant, dagbesteding en vrijwilligers die voor deze verbinding
zorgen, of door onze participatie in activiteiten in onze omgeving. De ontwikkelingen in het sociaal
domein geven hieraan een extra impuls.
In Haren ontstaan kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden met organisaties en burgers vanuit de
gunning van de aanbesteding Wmo begeleiding in Haren e.o. aan de NNCZ, samen met Coöperatie
Dichtbij, vanaf 1 januari 2022. Deze gegunde opdracht omvat transformatiedoelstellingen die
samenwerking tussen formele en informele zorg en organisaties vragen. Daarmee ontstaan kansen om
ook in Haren te bouwen aan de verbinding met onze omgeving.
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Nieuwe vragen aan ons als organisatie vragen ook om kaders voor het maken van een afweging: hoe
pakken we onze rol en wanneer kunnen of willen we wél of juist níet deel uitmaken van een nieuw
initiatief. Ons antwoord op nieuwe vragen en kansen en onze betrokkenheid wegen we af aan de mate
waarin het initiatief bijdraagt aan onze missie en aan de draagkracht van onze organisatie om hier de
gevraagde bijdrage aan te leveren.
Toekomstbestendigheid
Het bouwen aan toekomstbestendigheid met professionalisering van de zorg en de verbinding met onze
omgeving gaat samen op met het werken aan een financieel gezonde en stabiele organisatie.
In voorgaande jaren zijn we erin geslaagd om ook voor de exploitatie van de woon-zorgcomplexen
toekomstbestendig te zijn (ook als er in de toekomst sprake gaat zijn van het scheiden van wonen en
zorg).
In 2021 Is in samenspraak met de eigenaren van de gebouwen het Strategisch Vastgoedplan tot stand
gekomen. Met het Strategisch Vastgoedplan is een relatie gelegd tussen de missie en visie van de NNCZ,
de huidige vastgoedsituatie, het beoogd zorgaanbod en de wenselijke vastgoedsituatie. Met de
vaststelling van het Strategisch Vastgoedplan heeft de NNCZ zich voorgenomen functionele
verbeteringen in het bestaande vastgoed door te voeren. De functionele gebouwaanpassingen dragen
bij aan de toekomstbestendigheid van het vastgoed. Vastgoed is daarbij flexibel in te zetten, is blijvend
technisch goed onderhouden, draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering en het realiseren van de
duurzaamheidsdoelstellingen van de NNCZ. Het versterkt de positionering van de NNCZ in de markt en
ondersteunt het kunnen aanbieden van zorg die aansluit bij de vraag van de cliënt en de doelstellingen
van de organisatie.
De eerste uitvoering vanuit het strategisch vastgoedplan heeft in 2021 plaatsgevonden. De al jaren
leegstaande plint van het Jannes van der Sleedenhuis de Kaap is verbouwd tot een afdeling van 6
appartementen met een huiskamer. Hier vangen we mensen op die met een crisisopname binnenkomen
en van daaruit doorgeplaatst worden naar een vaste plek binnen een woonzorgcentrum. Hiermee
voldoen we aan de toenemende vraag naar crisisopvang, vaak ontstaan door een acute grote disbalans
in de thuissituatie.
De RvT en ALV zijn voortdurend betrokken geweest gedurende het proces waarin het vastgoedplan is
ontwikkeld, gezien het belang hiervan voor onze toekomstbestendigheid.
Daarnaast lag ook in 2021 de focus op realisatie van een passende mix van productieafspraken, het
opvangen van tariefkortingen en niet gefinancierde (over)productie en het gezond houden van de
exploitatie van alle werkgebieden. Actueel inzicht, voortdurend contact met financiers en proactief
bijsturen wordt steeds belangrijker om deze risico’s waar mogelijk te beperken.
Onze inspanningen zijn er telkens op gericht met onze partners en financiers mee te denken en binnen
nieuwe beperkingen te proberen onze dienstverlening zodanig anders in te richten dat voor inwoners
die ondersteuning behoeven deze wel bereikbaar blijft. Een voorbeeld hiervan is het anders inrichten
van dagbesteding, waardoor de dagbesteding binnen het financieel kader toch beschikbaar
blijft voor een groeiende groep inwoners.
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In Groningen is de financiering van langdurige zorg meer cliëntvolgend ingeregeld,. In Drenthe kent de
Wlz een productieafspraak met plafond, waarbij financiering van overproductie onzeker is.
Ook voor de wijkverpleging en het eerstelijns verblijf kennen we het risico van overproductie, met
tegelijkertijd een toenemende druk op efficiëntie en doelmatigheid in een concurrerend
speelveld. Afspraken over financiering en uitbreiding van productie gaan daarom hand in hand met
aandacht voor onze prestaties in relatie tot die van collega zorgorganisaties.

4.3 COVID-19
De gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn in 2021 onverminderd groot gebleven. Met voortdurend
nieuwe golven met besmettingen zijn ook de maatregelen steeds opnieuw in wisselen mate van
toepassing. Quarantainemaatregelen voor bewoners, uitval van personeel, extra werkzaamheden bij
vaccinatierondes en daardoor langdurig overmatige druk op het personeel en management van de
organisatie.
De gevolgen voor de leefwereld van cliënten, het contact met de buitenwereld, gevolgen voor
activiteitenprogramma’s en het realiseren van voornemens zijn voorbeelden waarop de pandemie
gedurende het jaar steeds weer een rol heeft gespeeld. We zijn er steeds in geslaagd de dienstverlening
niet af te hoeven schalen en met grote inzet van iedereen de dienstverlening in stand te houden (zonder
inzet van uitzendbureaus en zzp-ers in de basiszorg)
In 2020 is al stilgestaan bij de impact en de verliezen die de COVID-19-pandemie met zich meebrengt
met de mijmerbankjes: een bankje, een plek om te mijmeren over het ‘tot nu toe’ en ‘hoe nu verder’ en
hoe een virus ons isoleert en tegelijkertijd verbindt.
Juist die verbinding heeft ook positieve kansen en ervaringen met zich meegebracht. Zoals met het
initiatief Horeca Helpt de Zorg en later opgevolgd met Buurt Helpt de Zorg, waarbij hulp vanuit onze
omgeving de organisatie bijstond in lastige fasen en andersom, de organisatie de horeca en mensen uit
de omgeving hielp van betekenis te kunnen zijn.

Gaandeweg leren we omgaan met COVID-19. Met name door de druk die dit oplevert en de veerkracht
die nodig is om snel te kunnen blijven schakelen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We leren snel
en zien de positieve kanten, maar onduidelijk is nog hoe deze periode een effect zal hebben in verloop
van tijd. Oog voor medewerkers en de druk die op hen heeft gelegen en ligt is reden tot zorg. Daarom
vraagt dit om échte aandacht voor medewerkers en hun ervaringen in de afgelopen periode.
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4.4 Onderzoek en ontwikkeling
De NNCZ staat open voor onderzoekslijnen die zich richten op thema’s die aansluiten bij onze missie en
het effect bestuderen van de verbinding tussen formele en informele zorg, delen van eigenaarschap,
ondersteunen van burgerinitiatieven en herpositionering van professionele zorgaanbieders in deze
nieuwe ordening.
De NNCZ denkt met haar inspanningen een bijdrage te leveren aan deze nieuwe ordening en wil
ervaringen hiermee delen. De NNCZ wordt daarin ook steeds meer erkend, wat blijkt uit toenemende
aandacht voor dat wat we doen in die verbinding met burgers en nieuwe vragen vanuit
burgerinitiatieven om mee te denken of te kijken.
De NNCZ neemt deel aan pilottrajecten vanuit Waardigheid en Trots, een programma vanuit het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) gericht op kwaliteitsverbetering van de
verpleeghuiszorg:
• Belangrijk onderwerp waaraan de NNCZ zich in dit programma verbindt, is de ontwikkeling van een
model voor domeinoverstijgende integrale ondersteuning van cliënten. Deze trajecten sluiten aan
bij de doelstellingen van de NNCZ, met een direct belang voor het optimaliseren van de
ondersteuning aan cliënten en samenwerking met onze omgeving. Uitkomsten hiervan hebben
geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst voor een pilot van 3 jaar: Domein Overstijgend
Samenwerken (DOS). Een belangrijke stap betreft de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering van domein overstijgend samenwerken in
Hollandscheveld. Vanaf 1 januari 2019 zijn we de samenwerking aangegaan met meerdere partijen,
waarbij we als één zorgaanbieder naar de cliënt acteren. De deelnemende partijen hierin zijn: de
NNCZ, dorpscoöperatie Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen, Zilveren Kruis, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Beter Thuis Wonen, Buurtzorg en Icare. In 2020 is de
samenwerking geëvalueerd. De bevindingen over de afgelopen 2 jaren zijn positief en de pilot heeft
de gewenste voortgang. Het experiment duurt tot 1-1-2023. Vanuit VWS is een wijziging in
regelgeving in voorbereiding zodat ook daarna er blijvend domeinoverstijgend gewerkt kan worden
in Nederland.
• Pilot VR-bril in samenwerking UMCG
Een voorbeeld van een technologische ontwikkeling in de zorg is het gebruik van Virtual Reality (VR).
De VR-bril is een bril waarmee je je in een andere wereld waant, en lichamelijk ook de sensaties
ervaart die bij deze wereld horen. Een mogelijkheid voor onze cliënten om uit de eigen realiteit te
stappen en dingen mee te maken die in het dagelijkse leven niet meer kunnen. Denk aan een bezoek
aan het zeehondencentrum, of zwemmen met dolfijnen.
Een nieuwe ontwikkeling in de technologie rondom VR is de meekijkfunctie die VRelax in nauwe
samenwerking met de NNCZ heeft ontwikkeld. Met de VRelax-app op de tablet kan de medewerker
niet alleen de bril bedienen, maar ook volgen waar de cliënt zich in de virtuele wereld bevindt,
diens reacties interpreteren en de ervaring meebeleven. Deze functie is voor mensen met dementie
noodzakelijk omdat zij niet in staat zijn de VR-bril te bedienen. Naast VRelax wordt samengewerkt
met de afdeling Psychiatrie van het UMCG en de Hanzehogeschool. VR past in de trend om te zoeken
naar niet medicamenteuze interventies om welzijn te verhogen bij mensen met dementie.
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Het past tevens binnen de missie en visie van de NNCZ om te onderzoeken of VR op termijn een
zinvolle activiteit kan bieden, stress kan verminderen, onbegrepen gedrag kan verminderen en
daarmee de kwaliteit van leven van onze cliënten verbeteren. Het onderzoek heeft in 2021 een
rapportage opgeleverd waarbij de uitkomst is dat bij mensen met dementie inzet van de VR-relax bril
ontspannend werkt. Het onderzoek wordt in 2022 voortgezet, waarbij het accent meer komt te
liggen op de behandelmogelijkheid middels de VR-relaxbril.
• Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg; gezamenlijk onderzoek met Zorginnovatie forum
(ZIF), geriater, WIJ Groningen, zorgorganisaties en burgers Haren naar behoeften van ouderen en
daarna het gezamenlijk met hen inzetten van nieuwe vormen van dienstverlening.
• Daarnaast heeft de NNCZ met 8 andere zorginstellingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en
Thuiszorg-sector) in de provincie Groningen de handen ineen geslagen om samen stappen te zetten
met het project Grensverleggend Zorgen. Doel van grensverleggend zorgen is om in gezamenlijkheid
met projecten oplossingen te bedenken, te onderzoeken, uit te voeren en te evalueren in het belang
van de continuïteit van zorg 24/7 in de regio. In een praktische werkconferentie is verkend waar we
voor staan en waar we voor gaan. Aan deze werkconferentie namen vertegenwoordigers deel vanuit
cliëntperspectief, professionals en bestuurders van de deelnemende organisaties, Hoger
Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en onderzoekers van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Vanuit de branche waren Vilans en Zorgplein Noord vertegenwoordigd. Voor de periode
2019 - 2021 is gekozen voor een focus op medische zorg. De volgende 3 deeltrajecten lopen:
1. Borgen van kwaliteit en continuïteit van zorg in de avond-, nacht- en weekenddienst
met 1 specialist ouderengeneeskunde in de achterwacht en optimale voorwacht.
2. Ontwikkeling van een eenduidige triage.
3. Verbinden van de eerste en tweede lijn (juiste zorg op de juiste plaats) (dit deeltraject sluit aan
bij het project Behandelnetwerk Westerkwartier).
Alle drie projecten hebben raakvlakken met elkaar en lopen door tot medio 2022.
• De NNCZ neemt deel aan het samenwerkingsinitiatief “Samen Slimmer Drenthe” waarbij samen met
collega organisaties naar oplossingen wordt gezocht voor de schaarste op de arbeidsmarkt rondom
behandelfunctionarissen. In de vier Drentse regio’s zijn sinds april 2020, mede door Covid-19, de
Coördinatiepunten Tijdelijk Verblijf (CTV) versneld operationeel geworden, nadat er in de
voorafgaande jaren al eerstelijnsverblijf (ELV) coördinatiepunten actief waren. Door de versnelde
start is de dienstverlening van de CTV’s in eerste instantie uitsluitend gericht op eerstelijnsverblijf,
inclusief COVID-zorg en crisiszorg Wet langdurige zorg. Voor de regio Hoogeveen vervult NNCZ de
CTV functie samen met Treant (week op week af).
• Een ander regionaal samenwerkingsverband waarin we participeren is “Samen Werken aan Kwaliteit
en Arbeidsmarkt”. Hierbij gaat het om het implementeren en toerusten van nieuwe rollen als
werkbegeleider, praktijkexpert en adviseur leren en ontwikkelen. Doelstelling is dat er hierdoor meer
opleidingsplaatsen en een verdiepende leercultuur ontstaat. Het organiseren van praktijkleren en
inzet van technologie (verwonderteams) vloeit ook voort uit dit samenwerkingsverband. In 2021
heeft er een kennisverbredingstraject plaatsgevonden voor praktijkexperts en werkbegeleiders.
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• Op het gebied van opleiden heeft de NNCZ zich ingespannen voor de start van een Hogere
Beroepsopleiding Verpleegkunde (niveau 6) in Hoogeveen. De opleiding wordt uitgevoerd door
Leidse Onderwijsinstellingen (LOI). In 2019 stroomden 12 leerlingen in bij deze opleiding. In 2020 zijn
er 10 leerlingen vanuit NNCZ gestart met deze opleiding. Tevens zijn een aantal studenten vanuit
andere organisaties aangesloten. HBO-onderwijs voor Drentse zorgorganisaties is als thema
ondergebracht bij het samenwerkingsverband Samenwerken aan Kwaliteit en Arbeidsmarkt.

4.5 Medewerkers
De NNCZ zet enerzijds in op de ontwikkeling van medewerkers, het bieden van doorgroeimogelijkheden, werken aan deskundigheid en kwaliteit. Anderzijds vraagt het arbeidsmarktvraagstuk om
vernieuwende initiatieven waarmee nieuwe medewerkers een plek kunnen krijgen binnen de
organisatie, de lerende organisatie vorm krijgt in de volle breedte en alle ruimte die er is benut wordt
om in te spelen op de tekorten die steeds meer merkbaar worden.
In 2021 is opnieuw ingezet op het intern opleiden van verzorgenden tot verpleegkundigen en doorgroei
van verpleegkundigen naar een hoger deskundigheidsniveau. Enerzijds vanuit de behoefte aan meer
verpleegkundige deskundigheid gezien de veranderende vraag en complexiteit van de zorg. Anderzijds
in de rol van seniorverpleegkundige met een coachende rol in de teams waarmee deze
verpleegkundigen als onderdeel van het team bijdragen aan verbetering van competenties van
medewerkers, versterken van de zelfstandigheid en regie van het team en groei in het professioneel
handelen.
Er is voor gekozen de kwaliteitsgelden 100% in te zetten op personeel. De samenstelling van onze
zorgteams, zowel in onze woonzorgvoorzieningen als in de wijk voldoet aan de eisen die we hebben
gesteld in ons kwaliteitsplan. In 2021 is de arbeidsmarkt nog complexer geworden. Na een minder grote
uitstroom van medewerkers in 2020, nam dit weer toe in 2021. Aanstelling van leerlingen met een leerwerkovereenkomst bleef steeds succesvol. Dat heeft er eind 2021 toe geleid dat we besloten hebben
het aantal BBL leerlingen te verdubbelen (76 plaatsen).
Naast het vervullen van huidige formatieplaatsen is gebruik gemaakt van Extra Handen vanuit Zorgplein
Noord, zorgreservisten en vanuit eigen werving om bovenformatief medewerkers aan te trekken en zorg
te waarborgen ten tijde van uitval van vaste medewerkers door COVID-19. Voor een deel zijn deze
tijdelijke medewerkers in een later stadium eveneens voor langere tijd aan de NNCZ verbonden door
middel van een arbeidsovereenkomst.

Samenwerking op het arbeidsmarktvraagstuk
Vanwege de toenemende spanning op de arbeidsmarkt zijn we intensief betrokken bij de ‘regionale
actieplannen aanpak tekorten’ (RAAT) voor de provincie Drenthe en Groningen. In het verlengde hiervan
is uitvoering gegeven aan het plan Samen werken aan kwaliteit en arbeidsmarkt: Een nieuw functiehuis
leren en ontwikkelen is geïmplementeerd met nieuwe rollen, zoals de expert leren en ontwikkelen,
praktijkexpert en werkbegeleider. We werken samen met onderwijs en collega organisaties om tot
verbetering en vernieuwing te komen van een leven lang leren, waaronder wijkleren, ontwikkeling van
beleid op nieuwe gespecialiseerde functies binnen de organisatie en op inzet van technologie.
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Verzuim
Onder druk van de COVID-19-pandemie was het verzuim in 2021 hoger dan voorgaande jaren.
Het gemiddelde verzuim in 2021 is 7,8% (2020: 6,39%, 2019: 5,28%, 2018: 5,76%). Daarmee is de
doelstelling van de NNCZ (<5%) niet gerealiseerd. Ondanks dat we onze doelstelling niet hebben weten
te realiseren zien we wel dat de NNCZ onder het landelijke gemiddelde zit ten opzichte van de VVTsector (8,46% in 2021). Deze cijfers omvatten niet de werknemers die in thuisquarantaine zaten of
wachtten op een COVID-19-testuitslag (hierdoor was er soms een uitval van bijna 20%), maar wel de
medewerkers die besmet zijn geraakt met COVID-19. Het verzuimcijfer van de NNCZ beweegt daardoor
mee met de besmettingen.
Het algemene verzuimbeleid is erop gericht om samen met de medewerker in gesprek te zijn over
verzuim, gedrag en keuzes. Zo willen we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid zoeken naar
passende en creatieve mogelijkheden om waar mogelijk aan het werk of betrokken te blijven bij de
organisatie. We voeren het gesprek over hoe verzuim kan worden voorkomen en duurzame
inzetbaarheid kan worden vergroot. Dit vraagt duidelijkheid en aandacht in persoonlijke contacten.
Waardering voor de medewerkers
Na 2020 is ook in 2021 van veel medewerkers langdurig extra inzet gevraagd. Er is veel werk verricht
met vaak minder mensen. Er is veel flexibiliteit gevraagd. Extra belastend was ook de voortdurende
aanwezigheid van maatregelen, confrontatie met ernstige ziekte en overlijden van cliënten, of het
geconfronteerd worden met boosheid en onbegrip van naasten van cliënten.
Meerdere keren is binnen de organisatie hier aandacht aan besteed en zijn medewerkers en vrijwilligers
in het zonnetje gezet. Medewerkers laten een ongelooflijke veerkracht zien. Dat vraagt niettemin om
aandacht. Maar bovenal veel respect, waardering en dank!
Veel medewerkers kwamen in aanmerking voor de zorgbonus. Net als in 2020 heeft de NNCZ er
opnieuw voor gekozen iedereen die in 2021 bij de NNCZ gewerkt heeft een gelijke bonus toe te kennen
en de bonus te verhogen ten opzichte van de landelijke bonus door aanvulling met inzet van eigen
middelen.

4.6 Klachten
Klachtenfunctionaris en geschillencommissie
De onafhankelijke klachtenfunctionaris is beschikbaar voor het adviseren en bijstaan van cliënten of
naasten. Zij kan bemiddelen en helpen om een oplossing te vinden of de cliënt informeren over de
verschillende wegen om een klacht in te dienen. De NNCZ is aangesloten bij een erkende
geschilleninstantie die in voorkomende gevallen uitspraak doet waar beide partijen zich aan moeten
houden.
Hoewel er geen wettelijke verplichting meer is tot het opstellen van een jaarverslag waarin
verantwoording wordt afgelegd over de wijze waarop aan de eisen in de wet is voldaan, stelt de
klachtenfunctionaris toch jaarlijks haar jaarverslag op waarin bevindingen met de organisatie worden
gedeeld.
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Beschouwing door de klachtenfunctionaris in het Jaaroverzicht Klachten 2021
In 2021 heeft de klachtenfunctionaris 7 klachten of meldingen ontvangen van cliënten en/of hun naasten.
Vergeleken met voorgaande jaren is dit een iets lager aantal dan de 10 meldingen in 2020 en 12 meldingen
in 2019. In verhouding tot het aantal cliënten van de NNCZ is het aantal meldingen niet groot. De ervaring
is wel dat de functie van klachtenfunctionaris in de afgelopen jaren redelijk bekend is geworden.
Het streven binnen de NNCZ is om ongenoegens, onvrede en klachten zoveel mogelijk met de direct
betrokken medewerker(s) te bespreken. Dit is de kortste weg en leidt vaak tot de snelste oplossingen. Veel
meldingen worden opgelost in het primair proces en komen daardoor centraal niet voor het voetlicht. Dit
is prima zolang cliënten weten waar ze terecht kunnen, de drempel om iets bespreekbaar te maken laag is
en zij tevreden zijn over de wijze waarop hun ongenoegens worden opgelost en een eventuele verstoorde
relatie naar tevredenheid hersteld wordt. Wanneer een cliënt niet kan of wil praten met de direct
betrokkenen of als het gesprek niet heeft geleid tot een oplossing, kan hij/zij terecht bij de
klachtenfunctionaris.
In de afgelopen jaren zijn er centraal klachten ontvangen van cliënten van voorzieningen in Hoogeveen,
Hollandscheveld, Grijpskerk en Haren. Uit Noordbroek is één klacht ontvangen. Locaties Vledder en
Groningen (Schots en Scheef) maken relatief kort deel uit van NNCZ. Er zijn geen klachten ontvangen van
cliënten van deze locaties. Het is speculeren of dit te maken heeft met de (on)bekendheid van de
klachtenregeling en beschikbaarheid van een klachtenfunctionaris. Dit zou in 2022 onderzocht kunnen
worden.
Het voornemen bestaat om de klachtenregeling en de communicatie over de klachtenprocedure te
evalueren en zo nodig aan te passen. Hier is in 2020 een aanzet in gemaakt, maar door de Covid-19-crisis is
deze evaluatie niet afgerond. Het doel is om deze evaluatie en bijstelling in 2022 verder op te pakken.

Klachtenregeling bij onvrijwillige zorg
Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang (de Wzd) in werking. Deze wet stelt een
klachtencommissie verplicht voor de opvang van klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg.
De NNCZ is hiervoor in 2020 aangesloten bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Ook vereist de
Wzd dat een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar moet zijn voor cliënten met
onvrijwillige zorg. De cliënten van de NNCZ kunnen een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon
van Quasir. In 2021 zijn geen klachten ontvangen over de uitvoering van onvrijwillige zorg of verband
houdend met de Wzd.
Klachtenprocedure medewerkers
Voor de klachtenregeling voor medewerkers heeft NNCZ aansluiting gezocht bij een bestaand
samenwerkingsverband van verschillende zorgorganisaties in Drenthe en Groningen. Deze gezamenlijke
organisaties hebben een klachtencommissie en klachtenprocedure voor het melden
van klachten door medewerkers. Op deze manier willen de instellingen onvrede bij medewerkers
wegnemen, het plezier in het werk en daarmee de motivatie verhogen. Daarnaast kunnen klachten
benut worden om verbeteringen in de organisatie te realiseren. De gezamenlijke klachtencommissie
heeft in 2021 geen klacht behandeld. Vanwege dit geringe aantal zijn er geen algemeen toepasbare
beleidsaanbevelingen gedaan.
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5. Kwaliteitsverslag
Met het kwaliteitsverslag verantwoorden zorgorganisaties zich over het gevoerde beleid met betrekking
tot kwaliteit. Het verslag blikt terug op het kwaliteitsplan van het voorgaande jaar en vormt het
uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor het nieuwe jaar. Het kwaliteitsverslag wordt niet als apart
verslag opgesteld maar vormt één geheel met het maatschappelijk jaarverslag.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vorm gegeven aan de hand van 8 thema’s: vier thema’s gericht
op kwaliteit en veiligheid en vier thema’s gericht op randvoorwaarden hiervoor. Inhoudelijk richt het
kwaliteitskader zich op professionele en persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de individuele cliënt
en diens eigen wensen en gewoonten.

Programma Thuis in het Verpleeghuis
Het programmaplan “Thuis in het Verpleeghuis” geeft programmatisch inhoud aan het werken aan de
normen van het kwaliteitskader, als een leidraad voor verbetering van de verpleeghuiszorg en besteding
van de kwaliteitsgelden. Dit is vertaald in 3 doelstellingen:
1. Meer tijd en aandacht voor de bewoner.
2. Voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.
3. Leren, verbeteren en innoveren.
De hoofddoelstelling is ervoor te zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle
bewoners.
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Het Kwaliteitskader Wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is gepubliceerd in april 2018. Het kader beschrijft wat van
wijkverpleging verwacht mag worden. Belangrijk uitgangspunt in het Kwaliteitskader Wijkverpleging is
eveneens de inzet op leren & verbeteren. Het Kwaliteitskader beoogt richting te geven aan de
ontwikkeling van de wijkverpleging en is ook een ambitie: Het gaat in de kern over cliëntgerichte zorg,
die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Het Kwaliteitsplan
Binnen de NNCZ willen we invulling geven aan de normen vanuit beide kaders. Belangrijke centrale
thema’s zijn de persoonsgerichte zorg en het samen leren & ontwikkelen. Daar zet de NNCZ
organisatiebreed op in.
De NNCZ heeft een meerjaren kwaliteitsplan opgesteld voor de periode 2019-2021 (zonder daarbij
onderscheid te maken in verpleeghuiszorg en wijkverpleging). Thematisch wordt daarin beschreven hoe
wordt gewerkt aan het leren en verbeteren. Het kwaliteitsplan en ook de jaarlijkse evaluatie – in de
vorm van een kwaliteitsverslag – komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
en in afstemming met de ondernemingsraad, cliëntenraad, Raad van Toezicht en de Algemene
ledenvergadering, met daarnaast de afstemming met andere organisaties waarmee we ons verbinden in
een zogenaamd Lerend Netwerk: Zorggroep Tangenborgh, Zorggroep Drenthe, Zorgcollectief ZuidwestDrenthe (ZZWD) en Westerkim.

5.1 Kwaliteitsplan 2019-2021
We zien zowel in de kwaliteitskaders als in het programmaplan overeenkomsten en aansluiting bij de
thema’s waaraan we binnen NNCZ hard werken. Het NNCZ professionaliseringsprogramma ‘Samen van
Waarde’ richt zich op gedeelde thema’s vanuit de kwaliteitskaders, zoals persoonsgerichte zorg, de
cliënt leren kennen, regie bij de cliënt, het betrekken van naasten (familie, mantelzorgers) en aandacht
voor welzijn in bréde zin en het bijdragen aan waardevol leven.
In het programma Samen van Waarde deel 1, uitgevoerd in 2017-2018, lag de focus met name op veilige
en persoonsgerichte zorg en professionele deskundigheid (‘de basis op orde’) en de groei van personele
inzet, passend binnen de nieuwe normen.
In Samen van Waarde deel 2, uitvoering in 2019-2021 lag de focus op doorontwikkeling van het niveau,
in lijn met het kwaliteitskader. Deel 2 heeft in 2019-2020 in het teken gestaan van groei naar hogere
kwaliteit van zorg- en dienstverlening (cliënt in regie), groei van zelfstandigheid van medewerkers (het
goede gesprek kunnen voeren, methodisch werken, persoonlijk leiderschap) en een praktijk waarin
continu leren en verbeteren normaal is.

Aanvulling op het Kwaliteitsplan
Het Kwaliteitsplan 2019-2021 is voor het jaar 2021 herzien en aangevuld met een aanvulling waarmee
meer focus is aangebracht op het anticiperen op de snelle ontwikkeling in vraag en complexiteit.
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Focus Kwaliteitsplan 2021
“Ondanks de mooie ontwikkeling die we hebben doorgemaakt zien we dat de complexiteit van de
zorgvraag sneller groeit dan de professionaliteit en deskundigheid van onze medewerkers. Met het oog op
de toekomstige groei van het aantal ouderen wordt ook een groeiende groep zorgvragers verwacht. Tot nu
toe kunnen wij onze vacatures ingevuld krijgen, maar de ontwikkelingen in de ouderenzorg laten zien dat
de arbeidsmarktproblematiek zal toenemen en ook in onze werkgebieden zal manifesteren. De rol van
mantelzorgers, wijk- en dorpsbewoners (informele zorg) wordt hiermee steeds belangrijker. Ook de
ontwikkeling in overheidsbeleid en de effecten ervan in de maatschappij voor ouderen met een kleinere
beurs maken dat zij in toenemende mate afhankelijk worden van het netwerk om hen heen.
Onze conclusie is dat onze missie en visie alleen maar aan kracht wint: De zorg is van ons samen en samen
zijn we van waarde. Onze koers gaan we de komende jaren dan ook niet wijzigen. We borduren voort op
het professionaliseringsproces dat is ingezet, maar (ver)leggen accenten en voegen een dimensie toe om
het aanpassingsvermogen en veerkracht van onze cliënten en medewerkers te vergroten. Dit doen we
door onder andere het:
a. Verdiepen van persoonlijke zorg
b. Versterken van het netwerk rondom de cliënt
c. Versnellen van onze professionalisering”

De doelstellingen in de aanvulling op het kwaliteitsplan voor 2021:
a. Inzet op nieuwe functies en rollen, waarbij doorgroei van professionaliteit naar goede
kwalitatieve en persoonlijke zorg de kern is. Een waardevolle invulling van de dag is daarbij van
belang. Kennis en kunde op teamniveau op de gecombineerde domeinen wonen welzijn en zorg
is daarbij noodzakelijk.
b. Verdere uitrol en concretisering van de missie en visie van de NNCZ binnen ieder werkgebied.
Waarbij o.a. ook de netwerken van cliënten worden benut om bij te dragen aan een
waardevolle dag. Opstarten en/ of uitbreiding van netwerken is daarbij soms nodig.
c. De behandeldienst en specifiek ook daarbinnen de doorontwikkeling van de medische zorg
passend bij onze visie daarop vraagt extra aandacht en inzet. We willen blijvend kunnen voldoen
aan de groei van complexiteit van (medische) vragen zowel intramuraal als extramuraal.
Voor de verdieping van persoonlijke zorg (a) wordt conform het aangevulde kwaliteitsplan geïnvesteerd
in nieuwe collega’s met opleiding in (maatschappelijke) zorg en welzijn. En voor het versterken van het
netwerk rondom de cliënt (b) wordt een nieuwe functie toegevoegd in de vorm van specialist
netwerken, die medewerkers leert en ondersteunt bij het aanspreken en versterken van het netwerk
rondom cliënten en methodieken kent om netwerken te verbreden en verdiepen.
De versnelling van de professionalisering (c) wordt in de aanvulling op het kwaliteitsplan ondersteund
met toevoeging van specialistische functies. Waaronder met palliatief verpleegkundigen,
diabetesverpleegkundigen en wondverpleegkundigen. Daarnaast wordt ingezet op uitbreiding met een
2e gedragscoach, aanvullend op de bestaande gedragscoach en psycholoog.
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Om kennis en kunde uit te bouwen op het gebied van zorgverlening aan cliënten met een psychiatrische
achtergrond wordt voorgenomen een geriatrisch verpleegkundige met kennis van psychiatrie aan te
stellen voor de gehele organisatie.
Daarnaast is het voornemen de formatie voor specialist ouderengeneeskunde uit te breiden met 32 uur
en een 2e verpleegkundig specialist (in opleiding) toe te voegen.
Het kwaliteitsbudget 2021 wordt hiervoor ingezet, waarbij 85% beschikbaar komt voor de hiervoor
genoemde inzet op specialistische functies. Het overige deel (15%) van het kwaliteitsbudget wordt
ingezet voor de doorontwikkeling in technologie. Daarvoor wordt volgens het kwaliteitsplan een deel
ingezet op het vervolg van het project Verwonderteams, met daarnaast inzet op een nieuwe functie
‘specialist zorgtechnologie’. Deze specialist zorgtechnologie helpt de organisatie te beoordelen welke
zorgtechnologie voor onze cliënten en organisatie interessant en passend is.

5.2 Kwaliteitsverslag 2021
De NNCZ wil goede zorg- en dienstverlening bieden aan haar cliënten. Dit is een continu proces dat op
alle geledingen en niveaus voor cliënten merkbaar moet zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de zorg,
maar om alle bedrijfsonderdelen, medewerkers en vrijwilligers van de NNCZ.
NNCZ is HKZ-gecertificeerd (HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Kwaliteitsindicatoren zoals de IGJ-indicatoren en de indicatoren afgeleid van de Normen Verantwoorde Zorg zijn
opgenomen in de werkprocessen. Het kwaliteitssysteem wordt getoetst naar aanleiding (of op geleide)
van interne/externe audits en tevredenheidonderzoeken onder cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
In onderstaand schema worden per doelstelling uit het programma Thuis in het verpleeghuis en het te
behalen resultaat 2020-2021 in 3 kolommen weergegeven: (1) welke activiteiten zijn ingezet,
onderverdeeld naar de aandachtsgebieden van het kwaliteitskader, (2) met welk resultaat voor ogen en
(3) is dat resultaat gerealiseerd: =gerealiseerd;  = in (door)ontwikkeling;  niet gerealiseerd

Doelstelling: Meer tijd en aandacht voor de cliënt
Actie

Wenselijk resultaat NNCZ

Persoonsgerichte zorg
• Ken de cliënt
• Keuzevrijheid
• Zorgleefplan

Zorg in kleine woongroepen
Het Goede Gesprek voeren (wensen en
behoeften van de cliënt kennen)
Client maakt eigen leef- en
zorgmomentkeuzes op basis van eigen
leefstijl (regie)
Ieder cliënt heeft een eigen zorgleefplan

Behaald resultaat 2020/2021
✓ Alle vestigingen kennen woongroepen van
ca. 8 personen.
✓ Alle medewerkers zijn getraind en passen
principes van het Goede Gesprek toe bij
o.a. opstellen en halfjaarlijkse evaluatie
zorgleefplan
✓ Keuzes cliënt zijn zichtbaar in zorgleefplan
en in evaluaties. Familie kan volgen en
communiceren via CarenZorgt.
✓ Alle cliënten hebben eigen zorgleefplan
(binnen normtermijnen)
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Wonen en Welzijn
• Zingeving
• Zinvolle daginvulling

Aandacht voor Zingeving en welbevinden
Iedere cliënt beschikt over een eigen
activiteitenplan
Kennis en kunde van teams vergroten op
de combinatie van wonen, welzijn en zorg

Behandeling

Wet zorg en dwang implementeren
Specialist Ouderengeneeskunde 24/7
bereik- en oproepbaar
Start met Verpleegkundig specialist

Interne audits

Interne audits geven zicht op primaire
proces waaronder veiligheidsaspecten
zoals medicatieveiligheid, hygiëne

MIC

Een systeem melding incidenten geven
inzicht in bewustwording van incidenten
en de voorkoming ervan

✓ Zorgpad Stervensfase ontwikkeld en
geïmplementeerd in 2020
✓ Geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiders zorgen voor input
 Gestart met nieuwe collega’s met
opleiding in (maatschappelijke) zorg en
welzijn

✓ In alle werkgebieden is een
aandachtsvelder Wet zorg en Dwang met
de juiste kennis en vaardigheden.
✓ Scholing Wzd Zorgverantwoordelijken,
gedragscoaches en psychologen door
KMBV
✓ 24/7 bereik- en oproepbaar gerealiseerd
✓ Een Verpleegkundig specialist in opleiding,
een 2e VIOS is gestart in 2021.

✓ Uitkomsten bieden aanknopingspunten
ter verbetering. In 2021 zijn de
uitkomsten in alle werkgebieden
besproken en opgepakt.

Er is steeds meer behoefte om gegevens
op de werkvloer te kunnen duiden en goed
te verwerken in cliëntdossiers. Het leren
analyseren
PRISMA

Aandacht voor PRISMA’s leiden tot meer
inzicht en bewustzijn van professioneel
handelen (kan ook bij leren en verbeteren)

Leren en verbeteren

Methodisch werken en resultaatgericht
werken en blijven toepassen PDCA

Personeelssamenstelling

 Methodisch werken ondersteund door
ONS, rapporteren op doelen behoeft
doorontwikkeling in 2021

Meer samenhang tussen de verschillende
uitkomsten/ onderzoeken. Het zoeken
naar een eenduidige methodiek.

 In uitvoering, loopt door in 2021

• Extra toegekende kwaliteitsgelden

✓ 100% gerealiseerd

•
•
•
•
•

100% toekennen aan extra personeel
Ieder team beschikt over een (senior)
verpleegkundige
Van de formatie van senior vpk is 50%
HBO-V (i.o)
Voorbereiding van het dubbele aantal
studenten om toekomstig tekort op de
arbeidsmarkt te kunnen opvangen
Personeel flexibel inzetbaar, mede
vanwege eigen flexibele schil
Personele bezetting conform normen
kwaliteitskader
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Nodig
✓ Cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren en uitkomsten analyseren.
✓ Uitvoeren 2x per jaar interne audit, inclusief richtlijnen van het Kwaliteitskader (= Kwaliteitsplan).
 Familieparticipatie en multidisciplinair schakelen.
Monitoring
✓ Cliënttevredenheid 2021 is op organisatieniveau gemiddeld 8,7 (doel was gemiddeld minimaal een 8,2)
✓ Aanbevelingsscore 94% volgens ZorgkaartNederland.nl
✓ Wordt voldaan aan de criteria van de Kwaliteitskader d.m.v. 2x per jaar rapportage (in 2021 kwartaalrapportages).

Cliënttevredenheid
De tevredenheid wordt in kaart gebracht middels het goede gesprek (op basis van OMAHA en de 4
domeinen) en reviews op ZorgkaartNederland.nl. Daarnaast vindt onder andere via Caren jaarlijkse de
verplichte PREM onder thuiszorgcliënten plaats. De uitkomsten geven inzicht in klantervaringen op
afdelings-, werkgebied en NNCZ-niveau. In 2022 zetten we nog meer in op het ophalen van reviews, het
voeren van het goede gesprek en het ophalen van verbeterwensen met het instrument ‘Samen
Verbeteren’ in ONS.
Het Goede Gesprek
Twee keer per jaar wordt het goede gesprek gevoerd. Persoonlijke begeleiders hebben in een leerlijn
geoefend om het goede gesprek te voeren. Het goede gesprek geeft inzicht in hoe de cliënt de zorg
ervaart en wat mogelijk verbeterd kan worden om de (ervaren) kwaliteit van zorg te verbeteren. Het
goede gesprek vindt intramuraal plaats op basis van de 4 domeinen en in de thuiszorg op basis van
OMAHA. Het gemiddelde cijfer van de cliënten intramuraal is een 8,2 (596 beoordelingen). Voor de
cliënten in de thuiszorg is het gemiddelde cijfer een 8,4 (706 beoordelingen)

Zorgkaart Nederland
In 2021 behaalt de NNCZ het gemiddelde cijfer 8,7 (schaal 1 t/m 10) op ZorgkaartNederland.nl op basis
van 101 deelnemers. 94% Van de respondenten geeft een positieve aanbeveling.
Interne audit
De NNCZ heeft een eigen intern auditteam. Dit team bestaat uit verschillende functionarissen die
gezamenlijk een goede vertegenwoordiging vormen voor een brede audit. In het interne auditteam is
aandacht besteed aan het optimaliseren van weging en rapportage.
In april werden de werkgebieden Grijpskerk, Krakeel, Hollandscheveld en Schots & Scheef geaudit
waarbij de onderwerpen cliëntdossier, medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, BHV en
brandpreventie en deskundigheid en inzet personeel aan bod kwamen.
In november zijn de werkgebieden Centrum Hoogeveen, De Weide, Haren, Vledder en Wolfsbos geaudit
op de volgende onderwerpen: AVG, ZZP 10, Compassie en eigen regie, Deskundigheid en personeel,
huiselijk geweld en veilige zorgrelatie, koken/ HACCP, onvrijwillige zorg/ Wzd, Wonen en welzijn.
In verband met de nieuwe locatie De Borgstee heeft er in 2021 een aparte interne audit
plaatsgevonden. Ook toetst de NNCZ jaarlijks de Lijwiekstee in Noordbroek. Uitkomsten worden
teruggekoppeld aan de organisatie. Onderstaand zijn de resultaten per werkgebied zichtbaar:
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Interne audit april 2021
Grijpskerk

Hollandsche
veld

Krakeel

Noordbroek

Schots &
Scheef

Wolfsbos

Vledder

ECD
Medicatieveiligheid
Hygiëne infectiepreventie
HACCP
Deskundigheid Personeel
BHV

Interne audit November 2021
Centrum

Haren

De Weide

AVG
Persoonlijke en persoonsgerichte
zorg: Compassie/eigen regie
Deskundigheid en personeel
Huiselijk geweld, ouderen
mishandeling en veilige zorgrelatie
Palliatieve zorg: Inzet ZZP10
Koken op de woongroepen
Koken (keuken)
Onvrijwillige zorg en WZD

n.v.t.
n.v.t.
Niet
getoetst

Wonen en welzijn
Betekenis kleuren:
Voldoet

Voldoet grotendeels

Voldoet grotendeels niet

Voldoet niet

Externe audit
In de externe HKZ audit is in het bijzonder gekeken naar de samenwerking gedurende de COVID tijd.
Ondanks dat medewerkers het als zware tijd ervaren, is er ook grote samenhorigheid ontstaan. Ook
voelden de medewerkers zich ondersteund door leidinggevende en bestuur. De externe audit is door
een nieuwe auditor uitgevoerd. Hiermee hebben we een externe kritische blik gewaarborgd. In 2022
loopt het keurmerk HKZ 2018 af. In mei 2022 zal er een nieuwe externe audit plaatsvinden.

Melding Incidenten Calamiteiten (MIC)
De MIC-commissie houdt zich bezig met onderzoek naar en registratie van de gemelde incidenten. Het
doel hiervan is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. In 2021 is ingezet op:
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-

-

-

Structureel aandacht voor maandelijkse analyse op teamniveau en op werkgebiedsniveau met
behulp van een format;
Het formuleren van NNCZ doelen ten aanzien van verminderen van incidenten. Ondanks dat
doelstellingen in 2021 niet behaald zijn, zien we wel een grotere bewustwording ten aanzien de
doelstellingen, zoals medicatieveiligheid.
In het dashboard “Melding Incidenten Calamiteiten” (MIC) hebben alle senior
verpleegkundigen/wijkverpleegkundigen actuele gegevens beschikbaar.
Procedure omtrent Melding Incidenten Calamiteiten (MIC) is op de nieuwe richtlijnen afgestemd
(richtlijn geaccepteerd risico, richtlijn Prisma/ wijze van melden en opvolgen van calamiteiten en
richtlijn onbegrepen gedrag).
Er is aandacht geweest voor een valanalyses.
Er zijn meer PRISMA/ PRISMA light in 2021 geweest. Een lerend effect is hiervan zichtbaar.
De MIC-commissie is uitgebreid met de verpleegkundig specialist in opleiding.
Overige incidenten worden nauwkeuriger gemeld;
Format voor kwartaalrapportages is aangescherpt.

In 2022 wordt op basis van uitkomsten en inzichten het MIC formulier vereenvoudigd en wordt het
beoordelen van de ernst van het incident toegevoegd. Om daarmee een nog groter bewustzijn te
creëren dat melden ook opvolging betekent.
Er blijven echter ook aandachtspunten op het gebied van MIC (en MIM). Zo is er behoefte aan het leren
analyseren, wat ook op andere uitkomsten een positief effect zal hebben. Ook wordt de betrokkenheid
van een arts aan de MIC commissie van meerwaarde geacht en is de gezamenlijke aanpak ten aanzien
van medicatieveiligheid nog niet opgepakt. Valpreventie a.d.h.v risicosignalering behoeft aandacht en
een valanalyse maakt nog geen onderdeel uit van ONS en heeft daarmee nog onvoldoende een
structureel karakter. Tevens is er behoefte aan een geautomatiseerd MIC-rapport.
Al deze verbeterpunten zijn opgenomen in de doelen en beoogde resultaten voor 2022.

Doelstelling: Voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners
Actie

Wenselijk resultaat NNCZ

Behaald resultaat 2020/ 2021

Regionale arbeidsmarktaanpak
• Meer zij-instromers,
herintreders en meer leerlingen en
studenten
• Imagoversterking

Met verdubbeling aantal BBL studenten
(BBL wolk) wordt de arbeidsmarktproblematiek verminderd.

✓ Werving leerlingen is gerealiseerd
✓ In het voorjaar van 2022 studeren
de eerste HBO-V-ers af.

Beter leren in de zorg
• Meer stageplekken aanbieden
• Voor alle medewerkers
geldt: permanent leren
is de norm

Met praktijkleren zet de NNCZ in op het
nieuwe leren. Daarbij is de praktijk leidend,
is de student meer in regie en is onderwijs
ondersteunend. Leren vindt op locatie
plaats.

Continuering HBO-V opleiding in
Hoogeveen.

Er worden leerteams per locatie gevormd
voor BBL. In de Weide wordt een leerteam
BOL opnieuw opgestart.

✓ Praktijk- en wijkleren heeft
doorontwikkeling gehad in 2021
✓ Actieve leerteams actief in
Hoogeveen
✓ Uitbreiding aantal en scholing met
leergang voor praktijkexperts en
werkbegeleiders
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Administratieve lasten omlaag
• Verminderen van interne regels
• Processen automatiseren
• Vergroten zelfstandigheid
medewerkers

Automatiseren van processen binnen de
afdelingen Human Resources, Financiën,
Planning & roostering

✓ Automatiseringssysteem AFAS
voor fin. administratie
geïmplementeerd
✓ AFAS voor HR-processen
geïmplementeerd.

Voorspelbaarheid van bekostiging
• Vaste tarieven
• Met huidige middelen meer
zorgverleners beschikbaar

Hanteren tarieven Nederlandse
Zorgautoriteit per prestatie

✓ Tarieven Nederlandse
Zorgautoriteit worden gehanteerd

Maximaal 7% overheadkosten

✓ Overhead ligt onder 7%

Nodig
✓
✓
✓

Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitkomsten zijn besproken en per team/ werkgebied opgepakt.
Arbeidsmarktaanpak i.s.m. gemeenten, UWV, zorgaanbieders, onderwijs en Zorgplein Noord.
Samenwerking van zorgaanbieders in de toepassing en ontwikkeling van technologie.

Monitoring
✓
✓
✓

Medewerkerstevredenheidsonderzoek scoort goed op ‘Voldoende ondersteuning in ontwikkeling’.
Toename aantal zorgverleners t.o.v. het aantal bewoners.
In jaargesprekken met medewerkers aandacht voor het behouden van medewerkers (binden & boeien).

Medewerkerstevredenheid
In onderzoeken in 2018 en 2020 is er in 2021 geen medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Functiehuis Leren en ontwikkelen
In het Drentse Convenant VVT is een gezamenlijk structuur van leren en ontwikkelen afgesproken,
bestaande uit werkbegeleiders, praktijkexperts en adviseurs leren & ontwikkelen, met als doel hiermee
een passend leerklimaat te bevorderen voor continu leren. De praktijkexperts vormen samen met
2 gebiedsleidinggevenden en de adviseur leren & ontwikkelen samen een kenniskring leren en
ontwikkelen. Deze kenniskring heeft in 2021 periodiek overleg gehad en heeft daarmee leren en
ontwikkelen ondanks de uitdagingen van COVID-19 verder vormgegeven. Belangrijke gesprekspunten
waren onder andere de ontwikkeling praktijkleren, afronden leergang praktijkexperts en continueren
ervan, het ontwikkelen van een basistraining werkbegeleiders. Er is tevens aandacht besteed aan de
implementatie van leer- en ontwikkelkaarten, herijken van leerteam BOL in De Weide.
De functie van praktijkexperts in na 2 jaar geëvalueerd. Er is besloten om de functie definitief in te
bedden in de organisatie.
In 2021 is de NNCZ trekker geweest in een extern ontwikkeltraject voor werkbegeleiders. Rond de 200
werkbegeleiders van 17 organisatie hebben 1 of meerdere van de 4 online bijeenkomsten gevolgd.
Daarnaast is de NNCZ ook de trekker in het regionaalplan voor het ontwikkelen van praktijkleren. De
NNCZ participeert ook in het traject lerende zorgorganisatie onder begeleiding van Zorgplein Noord. In
2021 is gestart met een leerkring van adviseurs leren en ontwikkelen van de samenwerkende
zorgorganisaties (vanuit het Convenant).
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Opleidingen
31 december
2021
Leerlingenaantal
BBL
Stagiaires
BOL

helpende
13

Verzorgende
IG
36

Verpleegkundige
niveau 4
29

801

HBO-V
niveau 5/ 6
20
21

VIOS

totaal

2

80
88

Doelstelling: Leren, verbeteren en innoveren
Actie

Wenselijk resultaat NNCZ

Behaald resultaat in 2020/ 2021

Ontwikkeling zorg op de individuele
locatie
• Persoonsgerichte zorg
• Wet Zorg en Dwang (WZD)

Naleven ‘Samen van Waarde’

✓

Implementatie Wzd is gereed

✓

Professionalisering
• Invloed van professionals op het
beleid van de organisatie
• Professioneel leiderschap
• Veiligheid van zorg

Structureel overleg tussen Raad van Bestuur
en Wzd arts

✓

Kenniskring senior verpleegkundigen en
wijkverpleegkundigen vaste gesprekspartner
management / bestuur

✓

Versnelling professionalisering in relatie tot
toenemende complexiteit.

✓

✓

✓
✓

Ruim baan voor innovatie
• Verbeteren kwaliteit van zorg
• Efficiëntere organisatie van
werkprocessen
• Vergroten gevoel van veiligheid
• Vergroten betrokkenheid
informele zorg

Inzet van technologie op het primair proces
in samenwerking met vier ander
zorgaanbieders

✓

Blijvende gerichte samenwerking met
informele zorg



Netwerken van cliënten worden meer benut
om bij te dragen aan een waardevolle dag.



✓

Medewerkers hebben
kennis van missie en visie
Implementatie Wet Zorg en
Dwang afgerond
2 verwonderteams hebben
onderzoek gedaan naar
veiligheid in- en rond het
bed en bewustzijn van rol
technologie in de zorg
helpen vergroten.

overleg Raad van BestuurWet Zorg en Dwang-arts 2
maandelijks
kenniskringen senior
verpleegkundigen en
wijkverpleegkundigen zijn
functioneel
Werving van
gespecialiseerd
verpleegkundigen
wondzorg, palliatieve zorg
en diabeteszorg;
Aanstelling gedragscoach
Uitbreiding formatie SOG
en een 2e VSO

projectplan gereed,
implementatie 2020
AFAS financieel en HR
geïmplementeerd.
samenwerking in wijken en
dorpen krijgt vorm met
dorpscoöperaties
toevoeging nieuwe functie
specialist netwerken, die
medewerkers leert en
ondersteunt bij het
aanspreken en versterken

1

Rond 80 MBO BOL studenten niveau 2,3 en 4 per stageperiode. Op jaarbasis zijn dit rond de 160 BOL stagiaires verdeeld over 2
stageperiodes
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Nodig
✓

van het netwerk rondom
cliënten.
Toevoeging nieuwe functie
specialist zorgtechnologie

Structureel overleg bestuurder met Wzd arts

Monitoring
✓ Voortgangsrapportage 4x per jaar
✓ Actie-/besluitenlijst van de overleggen tussen bestuurder en arts/verpleegkundige.

Aandachtsvelders en kenniskringen
Aandachtsvelders zijn actief rond thema’s zoals cliëntdossier, medicatie, hygiëne, onvrijwillige zorg,
ouderenmishandeling, onbegrepen gedrag, palliatieve zorg, melding incidenten (MIC) en mondzorg. De
aandachtsvelders doen in dit verband kennis op en brengen dit in het eigen werkgebied in, ondersteund
door de leidinggevende en de seniorverpleegkundigen. Na evaluatie in 2021 is gestart met het (beter) in
positie brengen van de aandachtsvelders van de werkgebieden. De aandachtsvelders hebben een
belangrijke rol in het voldoen aan de basiskwaliteit van zorg. Regelmatig vinden interne audits plaats op
genoemde thema’s om het voldoen aan deze basis voortdurend in beeld te hebben.
Naast de aandachtsgebieden zijn er kenniskringen ingesteld, wat gelezen kan worden als ‘vakgroepen’,
zoals bv. de kenniskring wijkverpleegkundigen en de kenniskring seniorverpleegkundigen. De
kenniskring is vooral bedoeld om ontwikkelingen te bespreken en ervaringen en werkwijzen te delen en
draagt bij aan kennisontwikkeling, onderlinge afstemming en beleidsvoorbereiding.
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
Het digitale kwaliteitsmanagementsysteem waarin alle werkprocessen, beleidsdocumenten, procedures
en protocollen zijn opgenomen en beschikbaar gesteld voor medewerkers werkt nog niet naar behoren.
Er is veel kritiek op het gebruikersgemak. Het gestelde doel dat het bijdraagt aan de zelfstandigheid van
medewerkers is niet bereikt. Hoewel het evaluatieproces van documenten is ingericht heeft dit in 2021
geen prioriteit gehad. In overleg met onder andere ICT wordt een plan opgesteld om KMS te verbeteren.
Consultaties
Het kwaliteitsplan is besproken binnen het Lerend Netwerk: in het najaar delen we onze
kwaliteitsplannen inhoudelijk en de totstandkoming ervan en geven elkaar daarop feedback en in het
voorjaar delen we onze kwaliteitsverslagen en behaalde resultaten en geven elkaar daarop feedback.
We zien verschillen in aanpak, in gedetailleerdheid, in gedeeld eigenaarschap binnen de organisatie, in
focus en vorm. In 2021 is in het bijzonder overleg en afstemming gezocht rondom uitdagingen en
vraagstukken met betrekking tot COVID-19.
Met het zorgkantoor vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het kwaliteitsplan en de hierop behaalde
resultaten. De bestuurder, bestuurssecretaris, gebiedsleidinggevende en lid van de cliëntenraad nemen
deel aan de evaluatie.

42

5.3 Kwaliteitsplan 2022
In de 2e helft van 2021 is het nieuwe Kwaliteitsplan 2022-2024 tot stand gekomen. Het nieuwe
kwaliteitsplan is een vervolg op het meerjarige Kwaliteitsplan 2019-2021, waaraan uitvoering is gegeven
met het professionaliseringsprogramma Samen van Waarde deel I en deel II.
Met dit professionaliseringsprogramma is aan een stevige basis gebouwd, met mooie resultaten. Het
Kwaliteitsplan 2022-204 bouwt voort op deze basis:
Kwaliteitsplan 2022-2024
De doorontwikkeling die we voor de komende jaren voor ogen hebben borduurt voort op die basis en is vooral
gericht op de zorg van morgen. We zijn ons bewust dat met COVID-19 dit niet vanzelf tot stand komt. Met
Samen van Waarde deel III willen we leidinggevenden en medewerkers meer houvast bieden.
De continue veranderingen in de wereld om ons heen vragen van ons steeds sneller en effectief te
reageren. Met Samen van waarde kunnen wij in elk denkbaar toekomstscenario de best passende persoonlijke
zorg invullen, ook voor de meest kwetsbaren. Wij zijn ons bewust dat ons succes mede wordt bepaald door de
mate waarin wij in staat zijn ons continu aan onze omgeving aan te passen (ons adaptief vermogen) en mee te
bewegen (onze veerkracht).
Naast de drie thema’s van het Kwaliteitsplan 2021 (verdiepen van persoonsgerichte zorg, vergroten van het
netwerk rondom de cliënt en versnellen van de professionalisering) voegen we daarom een vierde en vijfde
element toe aan Samen van Waarde deel III:
• Het verhogen van onze veerkracht en adaptief vermogen (van cliënten, onze professionals en van de
organisatie)
• Het duurzaam verbinden met meer inwoners van wijken en dorpen waar we werkzaam zijn.
Dit veronderstelt een lerende organisatie: oplossingsgericht, improvisatievermogen, leren van ervaringen,
zoekend naar nieuwe effectieve wegen, vertrouwend in eigen kunnen en dat alles met een portie gezonde
humor. Zo vinden we samen met burgers uit wijken en dorpen passende antwoorden op eigentijdse vragen die
in de wijk- en dorpsgemeenschappen leven. Zelfredzaamheid, participatie en samenredzaamheid (en pas als
laatste inzet van de professional) staan voorop. Evenals het toevoegen van waarde op de ervaren kwaliteit van
leven van onze bewoners/cliënten.
Meebewegen is echter niet hetzelfde als “met alle winden meewaaien”. Meebewegen en aanpassen vraagt
alertheid (zien wat er om ons heen gebeurt), logisch redeneren (analyseren en betekenis geven), creatief zijn in
oplossingen vinden (ook buiten gebaande paden, innovatie), doelbewust kiezen (lef tonen en vlot besluiten) en
monitoren (waar brengt het ons). En dat telkens opnieuw.
Het zijn deze elementen die we in ons dagelijks handelen willen integreren en verankeren.

Het Kwaliteitsplan 2022-2024 is uitgewerkt in acties en beoogde resultaten per thema en gespecificeerd
in een verbeterparagraaf per werkgebied. Belangrijke organisatiebrede inzet bestaat uit het
verdubbelen van het aantal BBL-leerlingen in de komende jaren, versnellen van de professionalisering
en blijvend werken aan de verbinding met onze omgeving. Met aandacht voor veerkracht en het
vergroten van het adaptief vermogen sluit Samen van Waarde deel III aan op het nieuwe Strategische
meerjarenplan 2021-2023 met als thema “Veerkrachtig Vooruit!”
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7. Financieel overzicht 2021 en risicoafweging

Financiële doelstellingen voor 2021
De doelstellingen voor 2021 zijn beschreven in het document Jaarplan en Begrotingsproces NNCZ 2021.
Als uitgangspunt is begroot met een rendementsdoelstelling van 3%. Het aandeel voor de
ondersteunende dienst blijft in percentage op hetzelfde niveau (7% van het totaal aantal uren), met een
doorrekening van de werkelijke kosten (naar rato van omzet) naar de werkgebieden.
Financiële positie
De financiële positie van NNCZ is goed. Dit blijkt uit onderstaande gegevens en kengetallen.
2021
2020
2019
Totale bedrijfsopbrengst/omzet

€51.697.000

€ 49.851.000

€ 41.869.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

€ 48.280.000

€ 44.706.000

€ 38.676.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€2.027.000

€ 2.797.000

€ 2.664.000

Resultaat

€4.595.000

€ 4.816.000

€ 2.195.000

3,7

3,5

3,1

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/
balanstotaal)

72%

71%

71%

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal
opbrengsten)

42%

36%

30%

Liquiditeit
Current ratio (vlottende activa, inclusief
liquide middelen) / kortlopende
schulden
Solvabiliteit

Duiding resultaat, risico inschatting en te nemen maatregelen
In 2021 is het resultaat vanuit de dagelijkse bedrijfsvoering (balans inkomsten en uitgaven) vergelijkbaar
met voorgaande jaren. Een resultaat dat in vergelijking met sectorgemiddelden zeer goed te noemen is.
Dit is op hooflijnen te verklaren met het integraal organiseren (intramuraal en extramuraal), geen
gebruik van uitzendbureaus waardoor lagere personeelskosten en in vergelijking met andere
organisaties een fors lagere overhead. Ook is er een forse bijdrage geweest vanuit het kwaliteits- en
ontwikkelbudget.
Sinds 2018 hebben we gekoppeld aan ons eigen professionaliseringsprogramma Samen van Waarde de
basisformatie binnen de woongroepen intramuraal stapsgewijs verhoogd, passend bij de groei van de
complexiteit van de vraag van cliënten.
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Deze verhoging van formatie kost fors meer dan de verwachtte vergoeding vanuit het kwaliteitsbudget,
dat t/m 2021 loopt. Dit was een bewuste keuze die we ook op de lange termijn financieel kunnen
dragen. Sinds 2018 zijn wij erin geslaagd de formatie jaarlijks volledig op te hogen door het aantrekken
van voldoende medewerkers zoals voorgenomen vanuit ons professionaliseringsprogramma. Voor 2021
is dit voor 1 functionaris (geriatrisch verpleegkundige) niet gelukt.
COVID-19 en financiële effecten
Door COVID-19 hebben we zowel te maken gehad met extra kosten als inkomstenderving. Extra kosten
ontstonden door grote uitval van medewerkers door besmetting, quarantaine of testen. Daarnaast zijn
er in 2021 extra medewerkers aangesteld om veiligheid en hygiëne beter te kunnen waarborgen en ter
ondersteuning van zorgmedewerkers. Ook zijn er fors extra kosten gemaakt door aanschaf van middelen
die noodzakelijk zijn bij preventie (waaronder ook vaccinatie) van verdere verspreiding van het virus.
Inkomstenderving ontstond bij alle vormen van dienstverlening, zoals door hogere mutatiegraad
intramuraal met een groter aantal dagen leegstand bij het her-bezetten van een appartement (zowel
intramuraal als aanleunwoningen), vermindering en/of stopzetten deelname
dagbesteding en wijkrestaurants, forse vermindering tijdelijk verblijf voor herstelzorg (veelal door
afschalen ziekenhuiszorg), vermindering en/of stopzetten huishoudelijke hulp thuis en wijkverpleging.
Op de huurderving aanleunwoningen na zijn alle extra kosten en derving van inkomsten ontstaan door
COVID-19 volledig vergoed. De derving van inkomsten was in het COVID jaar 2021 kleiner dan in 2020.
Een deel van de gemaakte kosten en inkomstenderving zijn in de loop van het jaar vergoed middels
ophoging van het reguliere WLZ budget, het laatste deel van het jaar is dit gedaan in de nacalculatie en
vindt er een vermenging plaats met extra inkomsten vanuit het reguliere kwaliteitsbudget en datgene
wat het zorgkantoor doorschuift naar de post Sars-Covid.
In het wettelijk budget is een compensatie van de Covid kosten opgenomen van materiele kosten
€459.000 en personele kosten van € 593.000. Daarnaast is vanuit de WLZ in de nacalculatie de
overheveling van het kwaliteitsbudget naar SARS-COV-2 in de jaarrekening verwerkt. De overheveling
bestaat uit een bedrag van zorgkantoor Drenthe van 1.224k. en voor zorgkantoor Groningen een bedrag
van 213k. In deze overheveling is ook de extra formatie vanuit het eigen NNCZ beleid om de formatie
structureel te verhogen verwerkt.
Toekomstige risico’s vastgoed
De afgelopen jaren hebben we resultaat behaald in het toekomstbestendig maken van onze
huurovereenkomsten. De huurprijs per appartement is afgestemd op het mogelijk maken van scheiden
van wonen en zorg. Omdat dit nu nog niet aan de orde is zijn onze inkomsten voor het vastgoed nu
hoger dan de uitgaven. Er is een strategisch vastgoedplan gemaakt om te kunnen bepalen hoe we ook
voor de lange termijn de woonzorgcentra geschikt kunnen houden voor de doelgroep. Uit dit plan blijkt
dat een investering van € 2,3 miljoen nodig is de komende jaren om alle gebouwen toekomstbestendig
te houden. In 2021 is ook de volledig gerenoveerde en vernieuwde kantooromgeving van de
ondersteunende dienst in gebruik genomen. Er is in december 2021 voor gekozen om een eenmalige
betaling te doen van 1 miljoen euro in 2022 (waaronder ook zelf een deel van kosten van de renovatie
op ons genomen) aan de eigenaar om daarmee voor de huurtermijn van 20 jaar een substantieel lagere
huur te betalen en daarmee meer toekomstbestendig te zijn.

45

Toekomstige financiële risico’s
De afgelopen jaren hebben we een groot bedrag aan inkomsten ontvangen (kwaliteitsgelden) omdat we
er (ook vaak in tegenstelling tot collega organisaties) steeds in slaagden om de plannen voor uitbreiding
van formatie te realiseren. Hierdoor ontvingen we vaak meer dan we begroot hadden, omdat er
landelijk na het einde van het jaar een herverdeling plaats vond op basis van werkelijk behaalde
resultaten vanuit de kwaliteitsplannen. Dit is ook in 2021 weer het geval. We hebben mede hierdoor
een groot positief financieel resultaat in 2021.
De vermindering van compensatie van een lagere ZZP-mix heeft tot weinig financiële vraagstukken
geleid. Slechts in twee werkgebieden was daarvan een effect zichtbaar. Ook in die betreffende
werkgebieden verwachten we een verdere doorgroei van complexiteit van zorgvragen de komende
twee jaar, waardoor dit risico zeer klein of afwezig zal zijn.
De extra gemaakte kosten in inkomstenderving is voor 2021 gedekt. Voor het eerste deel van 2022 is dat
ook het geval. Hoe en of daarna de mogelijke extra kosten vergoed worden is niet duidelijk.
De extra middelen in de vorm van een kwaliteitsbudget eindigt na 2021. Een deel van het
kwaliteitsbudget is vanaf 2022 opgenomen in de integrale ZZP tarieven. Dit is echter bij lange na niet
gelijk aan het bedrag dat we als kwaliteitsbudget in de afgelopen jaren ontvingen. Daarmee is 2021 voor
de NNCZ naar verwachting het laatste jaar met een extra hoog rendement.
Vanaf 2023 zal er een nieuwe financiering voor wijkverpleging komen. Nog onduidelijk is wat daarvan de
financiële consequenties zijn voor de NNCZ. Zorg in de Wijk (Zilveren Kruis) is in 2022 al gestopt in
Hollandscheveld en zal in 2023 ook stoppen in Hoogeveen. Daarmee zullen we vanaf 2023 voor
wijkverpleging weer werken met één en dezelfde vorm van financiering voor de wijkverpleging.
In het huidige regeerakkoord is gekozen voor het volledig scheiden van wonen en zorg. We hebben
daarop voorgesorteerd met onze huurovereenkomsten van gebouwen. Hoe en wanneer de uitwerking
hiervan zal zijn is nog niet duidelijk. Dit geldt ook voor de beschreven plannen voor het onderbrengen
van de functie behandeling binnen een ZZP bij de ziektekostenverzekering in plaats van binnen de WLZ.
Uit eerdere ervaringen weten we dat dergelijke verschuivingen gepaard gaan met kostenbesparingen.
Voor het tweede jaar hebben we negatieve rente over ons geld op de bankrekening moeten betalen. Dit
bedrag was in 2021 € 85.000.
De huidige inflatiecijfers en verhoging van kosten op vele thema's als energie, voeding etc zal ook
binnen onze organisatie leiden tot een verhoging van financiële risico's. Een strakkere sturing op
(verdeling van) uitgaven is daarvoor al ingezet.
Tevens is er sinds maart 2022 een nieuwe CAO van kracht voor onze sector. Een CAO waarbij er naar ons
idee onvoldoende salarisverhoging tot stand komt voor de professionals, maar waardoor er ook te
weinig groei van inkomsten is om volledige dekking van kosten te hebben van de nieuwe CAO
(kostenverhoging voor onze organisatie een miljoen euro op jaarbasis, zonder dat we weten welke
dekking hiervoor gaat zijn).
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De NNCZ blijft ervoor kiezen om er te willen zijn voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij.
Dit vraagt ook iets voor de hoogte van de huur van onze te verhuren woningen en appartementen.
Tevens is er onduidelijkheid over hoe er met de normatieve huisvestingscomponent (NHC) wordt
omgegaan de komende jaren.
Op basis van bovenstaande verwachtingen en huidige kennis van zaken verwachten we de komende
jaren uit te komen op een jaarlijks rendement van rond de 3%. Hierdoor zullen onze ratio’s veranderen
maar nog steeds passend zijn. Daarbij realiseren we ons dat de ontwikkelingen in de wereld om ons
heen op dit moment zo instabiel zijn dat we mogelijk met andere en meer risicovolle zaken worden
geconfronteerd dan we nu kunnen inschatten.
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8. Toekomstige ontwikkeling en belangrijke vraagstukken

Sinds 2015 is NNCZ een fundament aan het leggen voor het toevoegen van waarde voor cliënten, voor
medewerkers en vrijwilligers en voor onze lokale omgeving. Hier zijn mooie en aantoonbare stappen in
gezet. In het bouwen aan het ‘vangnet voor kwetsbare mensen’, in het bouwen aan professionele zorg,
in het lokaal (onderscheidend) positioneren en het uitbreiden van onze verbinding met burgers en in het
bouwen aan toekomstbestendigheid. We zijn een (financieel) gezonde organisatie, die haar eigen
toegevoegde waarde steeds beter weet vorm te geven en hierin ook steeds meer erkend en
gewaardeerd wordt.
In 2020 is samen met veel betrokkenen gewerkt aan de actualisering van onze koers, vastgelegd in een
nieuw strategisch plan voor de jaren 2021-2023. Onze koers wordt door de ontwikkelingen in onze
sector bevestigd en versterkt. Vergroten van aanpassingsvermogen en veerkracht zijn terugkerende
thema’s in dit nieuwe plan. De speerpunten voor 2022 richten zich op het vergroten van veerkracht in
ons handelen (het meebewegen), het bijdragen aan het versterken van sociale veerkracht (vergroten en
verstevigen van het vangnet voor kwetsbare mensen), bouwen aan de organisatieveerkracht met
(blijvende) passende dienstverlening en het (samen) ondersteunen van de veerkracht van onze cliënten
en inwoners van dorpen en wijken.
De komende decennia zal het grootste vraagstuk zijn of er voldoende oplossingen zijn voor de vele
burgers met een zorgvraag en de beschikbare capaciteit van arbeidscapaciteit die daarvoor nodig is. Om
het aantal beschikbare professionals te vergroten is ervoor gekozen om vanuit ons beschikbaar
vermogen de komende jaren 5 miljoen euro te investeren in het opleiden van het dubbele aantal
mensen en voor hen indien gewenst ook huisvesting beschikbaar te stellen.
Waar gaan we ons nog meer mee bezighouden
Sinds 2021 werken we aan het versnellen van onze professionalisering en het verdiepen van onze
persoonlijke zorg. Met de toevoeging van het meebewegen en vergroten van veerkracht wordt nadruk
gelegd op ons leervermogen. We willen actief aan de slag met het leren vooruitkijken, anticiperen,
inspireren en verbeteren in alle lagen van onze organisatie, met ruimte en waar nodig ondersteuning.
We geven uitvoering aan het NNCZ plan “arbeidsmarktbenadering en ontwikkeling” en schalen het
aantal leerplekken en de benodigde fors begeleiding op.
Onze inzet van technologie moet de komende jaren leiden tot vermindering van inzet van professionals,
waardoor we ook met minder professionals meer mensen met een zorgvraag van professionele zorg
kunnen voorzien.
We dragen in alle wijken en dorpen van onze werkgebieden bij aan en stimuleren van actief
burgerschap, sociale cohesie en leefbaarheid. We maken actief verbinding met gemeenten en
voorzieningen in het dorp (of de wijk) en zoeken aansluiting (over en weer).
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Het vergroten van de organisatieveerkracht met passende dienstverlening richt zich op het
meebewegen met de vraag (meer complexiteit, meer vraag naar expertise en specialistische rollen,
meer samenwerking en taakherschikking tussen behandelaren), nieuwe arrangementen en groei van
VPT en MPT. Wijkverpleging en andere dienstverlening in de extramurale zorg zal verder groeien en
inzet van technologie wordt verder ontwikkeld, ondersteunend aan de zorg. Financiële kaders en
normen blijven gelijk aan voorgaande jaren.
Het wijk- en dorpsgericht werken blijft onze basis, waarbij de inzet zich richt op het verder ontwikkelen
van het samen optrekken, de wederkerigheid hierin en de integraliteit in hoe we werken en organiseren,
passend bij de wijk of het dorp.
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