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Terugblik op 2020 

We willen graag beginnen met de hoogtepunten van 2020, in willekeurige volgorde: 

- We zijn ISO 9001 gecertificeerd geraakt. 

- We zijn geëindigd in de top 10 van beste zorgorganisaties Wijkverpleging! 

- We hebben super gescoord op de cliënttevredenheid op de Huishoudelijke 

Verzorging, gemiddeld 8,7. 

- We zijn op 1 november gestart met Dagbesteding op de Scharrelboerderij. 

- Intensieve samenwerking opgezet met onze collega’s Wijkverpleging in de regio 

Nijmegen. 

- Een werkplek in het gezondheidscentrum Ceres. 

- Iedereen (letterlijk) in een nieuw jasje! 

- Een nieuwe huisstijl en nieuwe website  

- Samenwerking met Krulkracht vanaf 1 december. 

- We denken mee in een voor Nederland uniek concept (in de buurt, door de buurt, 

voor de buurt en onder grens huursubsidie): Zorgbuurthuis. 

 

En als je dan voorgaand rijtje ziet, kunnen en willen we niet anders dan héél erg trots zijn. 

Want…. 2020 gaat ook in de boeken als het jaar waarin we getroffen werden door Corona, we 

hebben daar al heel veel over gezegd en geschreven. Het jaar waarin het uiterste van onze 

mensen werd gevraagd. Het jaar waarin er kei en keihard gewerkt is om continuïteit van zorg 

te bieden (en dat is gelukt!) door zorgverleners, én door ondersteunende afdelingen. Hopelijk 

kunnen we Corona weer snel achter ons laten en het leed en de ellende die het heeft 

gebracht. Maar wat we niet willen vergeten, is dat de saamhorigheid groot was en is, dat we 

niet opgaven en dat we ondanks Corona niet stil zijn gaan staan, maar juist ook dingen 

gedaan hebben waar we blij van werden, die de zorg beter maakten. Waar we creatieve 

oplossingen bedacht hebben om toch aandacht te hebben voor elkaar. Niet denken over wat 

niet kan, maar denken over wat wel kan. 

Altijd lastig om antwoord te geven op de vraag wat Interzorg onderscheidt.  

Maar dit is het. Dit is wat ons onderscheidt: allemaal samen de mouwen opstropen, de 

schouders eronder, met elkaar, voor elkaar, voor onze cliënten, niet opgeven, en doorgaan. 

De hobbels nemen die op ons pad komen, maar ook kansen pakken. Kansen pakken? Nee, 

vooral doen waar we goed  in zijn en altijd beter willen worden. We leren en verbeteren 

samen. En wat ons bindt? Onze passie voor het bieden van de allerbeste zorg. 

Met ons bedoelen we ons, en ons bestaat uit al onze medewerkers, maar ook onze 

Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht. En niet te vergeten onze vrijwilligers. 
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En dan willen we toch eindigen met de hoop 

dat we in 2021 allemaal snel gevaccineerd 

kunnen worden, dat we Corona achter ons 

kunnen laten en dat onze zorgverleners 

eindelijk op adem kunnen komen. 

Yvonne en Marloes, 

Directie Interzorg 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 
Corona ........................................................................................................................................................................................ 4 

Aandacht voor aandacht ..................................................................................................................................................... 7 

Tevredenheid cliënten .......................................................................................................................................................... 8 

Huishoudelijke zorg ............................................................................................................................................................ 10 

Wijkverpleging en Wlz ....................................................................................................................................................... 12 

Begeleiding en dagbesteding ......................................................................................................................................... 16 

Financiële gezondheid ....................................................................................................................................................... 18 

Toekomstverwachtingen ................................................................................................................................................... 21 

Interzorg en Kwaliteit ......................................................................................................................................................... 23 

Deskundigheidsbeleid ........................................................................................................................................................ 25 

Vakbekwaam worden, zijn en blijven ........................................................................................................................... 27 

Meldingen en klachten ...................................................................................................................................................... 29 

Facilitaire zaken ..................................................................................................................................................................... 32 

HRM en Opleiden................................................................................................................................................................. 36 

Samenwerken in de regio ................................................................................................................................................. 40 

Interzorg en medezeggenschap .................................................................................................................................... 42 

 

 

  



 

4 

 

Corona 
Geschreven door: Joris van Hest 

 

In een jaarverslag over 2020 kan natuurlijk het thema Covid-19 / Corona niet ontbreken. Het 

valt alleen niet mee om dit in 1 paragraaf te vangen. Het verhaal over Corona bij Interzorg 

bestaat feitelijk uit vele honderden verhalen. Iedere cliënt en iedere medewerker heeft zijn 

eigen verhaal. Naast al deze unieke ervaringen, heeft Interzorg als organisatie een eigen 

verhaal. Een verhaal van goede keuzes, samenwerking en toppers van medewerkers.  

Impact 
In maart begon Interzorg steeds meer de impact van de Covid-19 pandemie te voelen. Begin 

maart was het nog vrij rustig, maar op het einde van de maand zaten we er met elkaar vol in.  

Cliënten stelden hun zorgmomenten uit, uit angst voor een mogelijke besmetting of omdat 

ze al ziek waren en in quarantaine moesten. De eerste collega’s worden in maart ook ziek. 

Door de landelijke lockdown moeten de mensen van kantoor zoveel mogelijk thuis werken.  

Keuzes Interzorg 
Om de crisis goed het hoofd te bieden, heeft Interzorg een aantal keuzes gemaakt. Sommige 

ervan waren logisch en duidelijk; anderen waren moeilijk maar noodzakelijk. 

Crisisstructuur 

Om snel en goed te kunnen schakelen, is al vrij snel een crisisstructuur binnen Interzorg in 

werking getreden, waarbij de directie werd bijgestaan door een aantal “actiegroepen.” De 

volgende actiegroepen waren er: 

Actiegroep Taak 

HV Zorgdragen dat het werk van HV zoveel mogelijk normaal door 

kan gaan. 

V&V | B&D Zorgdragen dat het werk van V&V en van Begeleiding & 

Dagbesteding zoveel als mogelijk door kan gaan. 

Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen 

Bijhouden van de meest actuele richtlijnen en protocollen 

rondom het gebruik van PBM in de zorg, het inkopen ervan en 

zorgdragen dat de PBM bij de medewerkers terecht komen. 

Communicatie Zorgdragen dat cliënten en medewerkers op tijd de meest 

belangrijke informatie krijgen die voor hen belangrijk is. 

 

Het MT hield eerst dagelijks en later twee keer per week extra overleg over de ontwikkeling 

van de pandemie bij Interzorg. Hierbij werd de informatie vanuit de actiegroepen en 

voorvrouwen, wijkverpleegkundigen en HRM gebruikt voor een goed beeld over onze 

cliënten, mogelijkheden om zorg af te schalen en over kraptes in de teams door 

ziekte/quarantaine. 

De crisisstructuur is in de zomerperiode slapend geweest, maar moest in het najaar helaas 

weer opnieuw actief worden vanwege de 2e en volgende pieken.  
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Zorg blijven doorleveren 

Interzorg staat voor goede zorg. Dit willen we zolang als mogelijk is, blijven leveren. Wij 

hebben zo min mogelijk zorg preventief afgeschaald. Als het tóch mogelijk was om zorg te 

leveren, hebben we dit gedaan. Een aantal cliënten heeft minder zorg gehad dan normaal, 

maar over het algemeen is Interzorg goede zorg blijven leveren. Hier mogen we met elkaar 

supertrots op zijn. 

Optrekken met andere zorgorganisaties 

De bestuurders van de regionale zorgorganisaties wisten elkaar vanaf het eerste moment 

goed te vinden. In de regio Nijmegen hadden de zeven samenwerkende organisaties 

wijkverpleging al eerder de intentie uitgesproken om meer samen te werken op het gebied 

van wijkverpleging. Dat kwam goed van pas. In deze regio werd al snel een “regionale 

coronaroute” gevormd waar o.m. Interzorg verdachte of besmette cliënten in kon zetten. 

Hierdoor was doorleveren van zorg mét inzet van schaarse beschermingsmiddelen mogelijk. 

In het najaar is in de regio Nijmegen óók een gezamenlijk testteam opgericht om cliënten 

thuis te kunnen testen op Corona. Een aantal collega’s van Interzorg zijn onderdeel van dit 

team. Wekelijks vindt er afstemming met de regionale stuurgroep plaats, waar onder andere 

de laatste stand van zaken vanuit de hele zorgketen wordt besproken en we zorgen dat de 

wijkverpleging goed doorloopt.  

Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen 

In het begin van de crisis waren er voor de wijkverpleging absoluut te weinig persoonlijke 

beschermingsmiddelen (pbm), zoals mondkapjes en schorten te verkrijgen. De RIVM-

richtlijnen vertelden dat zonder pbm, maar met afstand en geen verdenking op corona, veilig 

kon worden gewerkt. We hebben veel energie gestoken om voldoende 

beschermingsmiddelen te krijgen. Hoewel wij de zorgen van veel van onze medewerkers 

hoorden, hebben we vastgehouden aan deze richtlijnen. Dit was niet altijd makkelijk. 

Gelukkig is de richtlijn gaande de crisis aangepast. De pbm zijn nu goed verkrijgbaar. In de 

wijkteams zijn pbm beschikbaar voor het leveren van zorg aan besmette cliënten en beschikt 

iedereen over voldoende mondneusmaskers. Recent is zelfs besloten om medewerkers in de 

V&V (die minder afstand kunnen houden) beschikking te geven over zogenaamde FFP2 

mondneusmaskers met een nog hogere beschermingsniveau. 

Eigen coronaroute 

In de regio Noordoost-Brabant lukte het niet om, net als in Nijmegen, een gezamenlijke 

coronaroute te starten. Interzorg heeft uiteindelijk zelf een eigen coronaroute gehad. 

Hierdoor was het mogelijk om de (aanvankelijk) schaarse beschermingsmiddelen zo effectief 

mogelijk in te zetten. Het rijden van een coronaroute vraagt nogal wat van de betrokken 

medewerkers. Wij zijn hen veel dankbaarheid verschuldigd! 

Communicatie 

Eén van de meest belangrijke dingen bij een crisis is zorgdragen voor goede, en tijdige 

communicatie. Bij deze Coronacrisis bleek dit nóg belangrijker. Soms was er (landelijk) 

onduidelijkheid over richtlijnen, over hoe te handelen bij een besmetting over maatregelen 

als thuiswerken, etc. De werkgroep communicatie moest soms elke dag checken of richtlijnen 

waren gewijzigd. Elke belangrijke wijziging werd tijdig via e-mail en Nedap-berichten aan 
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onze medewerkers doorgegeven. Dit gold ook voor berichtgeving na elke landelijke 

persconferentie. 

Voor onze cliënten hebben we relevante informatie over zorg tijdens Corona op onze website 

gezet. We hebben er bewust voor gekozen om niet via brieven te communiceren omdat de 

informatie zo snel kon wijzigen dat je dan brief op brief zou moeten sturen, waardoor het 

juist minder overzichtelijk zou worden. 

Terugblik  
Hoewel we nog midden in de crisis zitten met de aanwezigheid van een Britse mutant en een 

3e golf op komst, begint het einde van deze crisis in zicht te komen. Heel voorzichtig kunnen 

we terugblikken op Corona bij Interzorg. 

Terugblikkend zijn we blij met de gemaakte keuzes. Het aantal zorgmomenten is niet heel 

hard gedaald in 2020. En hoewel we een fors hoger ziekteverzuim hebben gehad, is het 

gelukt om goede zorg te blijven bieden. We behoorden in 2020 zelfs tot de hoogst 

gewaardeerde wijkverplegingsorganisaties van Nederland. Mede hierdoor en door diverse 

compensatieregelingen zijn we in 2020 financieel niet hard geraakt. Het lijkt erop dat we 

zonder grote kleerscheuren uit deze crisis komen. 

Dit is een geweldige prestatie die echt voortkomt uit de inzet van al onze medewerkers. Hier 

mogen we met elkaar heel trots op zijn. 
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Aandacht voor aandacht 
Geschreven door: Yvonne Althuizen  

 

In 2020 gingen we onverminderd door met het 

geven van aandacht. Altijd al belangrijk voor onze 

mensen die samen Interzorg zijn en gaan voor de 

beste zorg. Maar nu nog belangrijker, nu Corona 

niet meer weg te denken is. Nog meer dan anders 

stond 2020 in het teken van zorgen voor onze 

cliënten, en zorgen voor jezelf (hoe belangrijk 

ook) was nog moeilijker. Zeker omdat we elkaar 

niet een knuffel konden geven en een arm om 

elkaar heen konden slaan, een hand vast konden 

houden of een schouderklopje. Nee, we moesten 

op digitale afstand zorgen voor elkaar. We 

hebben geprobeerd om toch dichtbij te blijven. 

Hoe? Op Complimentendag (1 maart) heeft iedereen een rolmaat in de vorm van een dikke 

duim omhoog gekregen met een kaartje erbij. Voor Pasen een extra attentie (chocolade) 

omdat we toen volop in de eerste golf zaten. Net voor de zomervakantie heeft iedereen een 

bekerhouder ontvangen en op de Dag van de Thuiszorg hebben we iedereen thuis verrast 

met een leuk filmpje waarin we het stokje doorgaven, onze collega’s bedankten en werd er 

nog een grappig optreden verzorgd en dat vergezeld met lekkere ‘Kanjers’. En dan onze 

mega-succesvolle Kerst drive-tru. Wat was het fijn om velen te zien en te kunnen verwennen 

met een kerstpakket, nieuwe jasjes, lekkere chocolademelk met een kransje en uiteraard ook 

de auto weer blinkend te krijgen voor de kerst. 

We gaan ook in 2021 weer door! Alleen met een nieuwe werkgroep. Carine van der Rijt, 

Helma Theunissen en ondergetekende hebben dit nu drie jaar vorm mogen geven, en het 

was heel erg leuk om te doen! Om geïnspireerd te blijven, gaan we elke twee jaar van leden 

wisselen dus voor 2021 en 2022 gaat een ander team vol energie aan de slag! 

 

 

 

 

 

 

Het oprechtste 

compliment dat we 

kunnen schenken is 

aandacht. 

 
Walter Anderson 
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Tevredenheid cliënten  
Geschreven door: Kim Bongers  

 

Interzorg hecht veel belang aan de tevredenheid van hun cliënten. Dit maakt dat de 

cliënttevredenheid regelmatig wordt besproken en gemeten. Naast het regelmatig met de 

cliënt en hun naaste evalueren van het zorgplan of ondersteuningsplan, wordt de 

tevredenheid ook op vaste momenten gemeten. Zo wordt er bij het beëindigen van de zorg 

een eindevaluatie afgenomen en wordt er jaarlijks vanuit de afdeling Kwaliteit & Zorg een 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een uitgebreide samenvatting hiervan is te vinden op 

onze website. Hieronder volgt een korte samenvatting met de uitgevoerde acties n.a.v. de 

resultaten van de tevredenheidsonderzoeken.  

 

Net Promotor Score (NPS)  
De NPS wordt bepaald aan de hand van de vraag “In hoeverre zou u Interzorg aanbevelen bij 

familie en vrienden?” en wordt door zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren gebruikt 

om organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. De NPS wordt berekend door het 

percentage cliënten dat een 0 t/m 6 heeft gegeven als antwoord op de aanbevelingsvraag, af 

te trekken van het percentage cliënten dat een 9 of 10 heeft gegeven.  

 

 
 

Verpleging & Verzorging  
Vanuit het kwaliteitskader wijkverpleging zijn we verplicht om de cliënttevredenheid te meten 

met de PREM (Patient Reported Experience Measure). De vragen van de PREM komen 

overeen met de vragen die op Zorgkaart Nederland staan. Een onafhankelijk meetbureau 

heeft in 2020 voor Interzorg de PREM uitgevraagd. De gemiddelde scores lagen tussen de 7,8 

en 9. Cliënten waren vooral tevreden over de aandacht die ze ontvangen en voelen zich op 

hun gemak bij onze zorgverleners. 97% zou Interzorg aanbevelen aan anderen en de NPS 

was 53. Vergeleken met de landelijke benchmarkgegevens scoort Interzorg op alle punten 
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boven het benchmark, in een aantal gevallen zelfs significant beter. Dit betekent dat 

Interzorg in vergelijking met andere thuiszorgorganisaties hoger scoort op 

cliënttevredenheid.  

Hoewel de scores hoog waren, vonden we toch dat we bij de laagste scores moesten 

uitzoeken waardoor dit kwam. Het bleek dat het ook hier om wederzijdse verwachtingen ging 

over de (on)mogelijkheid om mee te beslissen over tijdstippen van zorg en van wie men zorg 

ontvangt. Dit is iets wat vaker terugkomt in tevredenheidsonderzoeken en dit geldt niet 

alleen voor Interzorg. Deze resultaten zijn besproken met wijkverpleegkundigen en 

teamleiders. Meerdere keren gedurende de zorgverlening wordt dit besproken met cliënten 

en alles wordt eraan gedaan om de verwachtingen helder te krijgen.  

De resultaten van de PREM zijn vergelijkbaar met de waarderingen op Zorgkaart Nederland. 

Onze cliënten zijn op Zorgkaart Nederland zelfs zo tevreden dat Interzorg in de top 2020 

staat van Zorgkaart Nederland. Interzorg hoort hierdoor bij de beste 10 thuiszorgorganisaties 

van heel Nederland!  

 

Ook uit onze eigen eindevaluaties blijkt dat onze cliënten zeer tevreden zijn. Zij geven ons 

gemiddeld een 8,7 en een NPS van 61,5.  

 

Hulp bij het huishouden  
De cliënttevredenheid onder onze cliënten die huishoudelijke verzorging krijgen is in 2020 

door een onafhankelijk meetbureau gemeten. Gemiddeld geven cliënten ons een 8,7: iets 

hoger dan vorig jaar. 92% van de cliënten bevelen ons aan. De NPS was 56.  

Het meest tevreden zijn onze cliënten over de zorg en aandacht die ze van onze 

medewerkers krijgen. Een verbetering t.o.v. vorig jaar was de betere zichtbaarheid van en de 

bekendheid met de voorvrouw. Hier is in 2020 de aandacht op gelegd en het is fijn om te 

zien dat dit leidt tot een betere cliënttevredenheid.  

In enkele teams was de cliënttevredenheid lager dan gemiddeld. Dit is in die teams opgepakt 

en we hopen dat we dit ook in de meting van 2021 terug te kunnen zien.  

 

Individuele begeleiding & Dagbesteding  
In 2020 is de cliënttevredenheid van onze cliënten individuele begeleiding en/of 

dagbesteding niet gemeten vanuit de afdeling Kwaliteit & Zorg. Dit zal in 2021 wel weer 

gebeuren. Uiteraard wordt ook hier regelmatig tijdens de zorgverlening de tevredenheid 

geëvalueerd met de cliënten.  

 

De resultaten, verbeterplannen en de terugkoppelingen hierop zijn allemaal 

gecommuniceerd met de medewerkers, cliënten (via onze website), teamleiders, MT, OR en 

CR. Zodat ook zij trots kunnen zijn op onze goede resultaten en daarnaast aan de slag 

kunnen gaan met de verbeterpunten. Op deze manier zorgen we ervoor dat we leren en 

verbeteren om zo de kwaliteit van onze zorgverlening te verhogen wat zich vervolgens weer 

vertaald in nog meer tevreden cliënten.  
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Geschreven door teamleiders HV: Esther Paters, Nicole de Kleijn en kwaliteit: Helma Wegman  

 

Interzorg levert huishoudelijke zorg in 9 verschillenden gemeenten in de Regio’s Noordoost 

Brabant, Nijmegen en Wijchen. Wij helpen onze cliënten met een schoon en leefbaar huis en 

doen dit zoveel mogelijk samen met de cliënt. We vinden het belangrijk dat de cliënt de 

ondersteuning krijgt die nodig is, maar ook zelf de dingen blijft doen die hij of zij kan. Doel is 

dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere professionele zorg zo 

lang mogelijk uitblijft.  

In 2020 was Corona ook voor onze medewerkers huishoudelijke hulp en hun cliënten de rode 

draad. Tijdens de eerste golf was er veel bezorgdheid en onzekerheid. Medewerkers deden 

hun werk onder soms moeilijke omstandigheden en er werd een flink beroep gedaan op 

ieders flexibiliteit. Inmiddels zijn we enigszins gewend geraakt aan leven en werken in 

coronatijd: afstand houden, extra hygiëne, gezondheidschecks bij elke afspraak, persoonlijke 

beschermingsmiddelen zijn de standaard geworden en zullen dat ook in een flink deel van 

2021 nog blijven. Gelukkig is de continuïteit van zorg nooit in gevaar gekomen. Grote 

besmettingsgolven onder onze medewerkers hebben we niet meegemaakt. Dankzij diverse 

steunmaatregelen maar vooral ook ieders inzet heeft geen enkele medewerker als gevolg van 

Corona haar baan verloren.  

 

In 2020 hielpen we ongeveer 250 cliënten meer dan in 2019, opnieuw een geleidelijke groei. 

Dat deden we met zo’n 380 medewerkers in 27 vaste wijkteams en 3 flexteams. Elk wijkteam 

met een meewerkend voorvrouw en aangestuurd door een teamleider. Het kleinschalig 

werken in wijkteams zorgt voor verbondenheid, betrokkenheid en vooral ook collegialiteit. 

Dit stralen we uit naar de cliënten. De medewerker is de spin in het web en kent haar cliënten 

door deze kleinschalige manier van werken.  

Een belangrijk aandachtspunt blijft het vinden en behouden van goede medewerkers. Dit was 

in 2020 opnieuw een uitdaging, vooral in een deel van Nijmegen. Door korte lijnen naar de 

leidinggevenden, aandacht voor de medewerkers, juiste inwerkprogramma’s, en natuurlijk 

scholing willen wij de juiste medewerkers aan ons binden en ons onderscheiden.  

In de regio Nijmegen is in enkele teams het jaar 2020 onrustig begonnen na het vertrek van 

één van de teamleiders. Deze teams zijn de rest van het jaar waargenomen door twee 

teamleiders V&V, die vertrouwd zijn met onze visie en werkwijze. Zij hebben ervoor kunnen 

zorgen dat de basis is gelegd voor hun opvolgers. 

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor nieuwe en bestaande medewerkers is het e-

learning programma dat speciaal voor Interzorg wordt ontwikkeld. In 2020 zijn de eerste 

trainingen uit dit programma in gebruik genomen, speciaal gericht op onze medewerkers 

huishoudelijke zorg: de e-learning Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en de e-

Huishoudelijke zorg 
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learning Groene Praktijkregels. Het e-learningprogramma zal in 2021 verder worden 

uitgebreid.  

Ook op andere onderwerpen wordt meer gebruik gemaakt van digitalisering: in 2020 is 

gestart met een pilot digitaal melden van meldingen en incidenten. De eerste resultaten zijn 

veelbelovend: niet alleen het melden zelf wordt hiermee een stuk eenvoudiger, maar ook het 

opvolgen van de meldingen. In de loop van 2021 zal het digitaal meldingsformulier verder 

worden verbeterd. Daarna zal het voor alle teams HV worden uitgerold.  

Voor onze medewerker HV is in 2020 de mogelijkheid ingevoerd om reistijd vergoed te 

krijgen voor de tijd die zij nodig hebben om tussen cliënten te reizen. In samenwerking met 

de OR is gekozen voor het vergoeden van een standaard hoeveelheid reistijd tussen 2 

zorgmomenten, om de registratie- en controlelast zo laag mogelijk te houden. Vrijwel alle 

medewerkers maken van deze mogelijkheid gebruik. 

In gemeente Den Bosch is na grondige voorbereiding de regeling HHT beëindigd. Het 

voornemen om deze regeling te beëindigen was eind 2019 al bekend en vanaf juni is gewerkt 

aan een soepele overgang. Een deel van de cliënten krijgt in 2021 nog steeds huishoudelijke 

hulp, maar nu via een reguliere WMO-indicatie. Voor een groter deel is de huishoudelijke 

hulp beëindigd. Dankzij een goede voorbereiding en geleidelijke afbouw van de bestaande 

medewerker capaciteit heeft niemand als gevolg van deze ontwikkeling haar baan verloren. 

Al met al kijken we terug op een ongewoon jaar, dat we ondanks Corona beter afsluiten dan 

we begonnen. Onze visie, onze kleinschalige manier van werken, onze betrokken en flexibele 

medewerkers zijn ook dit jaar onze kracht gebleken. Dat geeft vertrouwen voor de 

uitdagingen van 2021! 
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Wijkverpleging en Wlz  
Geschreven door teamleiders V&V: Conny Damen, Inge Dobbelsteen en Helma Theunissen  

 

Integrale zorg 
In oktober 2019 is de pilot integrale zorg gestart in één wijkteam. De pilot was in eerste 

instantie bedoeld voor cliënten met een Wlz-indicatie en dementie, waar de producten 

persoonlijke zorg, huishoudelijke zorg en begeleiding (laag complex) door één persoon 

wordt aangeboden (de zogenaamde integrale zorghulp). Het criterium dementie werd tijdens 

de pilot losgelaten (dus ook cliënten met een Wlz-indicatie met alleen somatische grondslag 

werden toegelaten). 

Interzorg heeft hiermee als doel kwetsbare cliënten in de thuissituatie integrale zorg aan te 

bieden in één persoon, waarmee meer continuïteit en kwaliteit van zorg wordt ervaren. 

Tevens wordt de cliënt bereikt waarbij dagbesteding in groepsvorm minder geschikt is, of als 

aanvulling hierop, waardoor een groter welzijn en langer thuis kunnen wonen wordt bereikt. 

 

Tot april 2020 heeft de pilot integrale zorg gedraaid. Na een succesvolle evaluatie vanuit de 

cliënten en medewerkers (zowel de medewerkers, als teamleden, als wijkverpleegkundigen en 

dementieverpleegkundigen) is de integrale zorg in wijkteam Maashorst doorgegaan. De 

pilotperiode is te kort gebleken om de financiële kant goed te evalueren. De eerste resultaten 

leken positief, maar we willen ook zien wat dit op de 

langere termijn betekent. Om die reden is 

afgesproken dat dit in het voorjaar van 

2021 nogmaals bekeken wordt. 

Door deze positieve resultaten is besloten om de 

pilot om te zetten in een project en het product 

integrale zorg in twee extra teams uit te rollen. 

Hiervoor is een tijdsplanning gemaakt. Vanwege de 

coronamaatregelen merkten we na de zomerperiode helaas dat deze vertraging opliep.  

Terugblik Coronajaar 
Coronateam Zuid Gelderland 

In de regio Zuid Gelderland is in samenwerking met Interzorg, Allerzorg, Zorggroep Maas en 

Waal, Verian, TVNzorgt en ZZG zorggroep een Coronateam gestart. Het gezamenlijke 

regionale team werkt in nauwe afstemming met alle organisaties wijkverpleging in de regio, 

huisartsen, revalidatiecentra en ziekenhuizen.  

Het belangrijkste doel van de samenwerkende zorgaanbieders wijkverpleging blijft het 

borgen van de zorg in de regio voor iedereen die deze zorg nodig heeft in nauwe 

samenwerking met huisartsen, specialisten ouderenzorg en ziekenhuizen.  
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Daarnaast wordt door de inzet van het Coronateam bij cliënten met een positieve testuitslag, 

maar ook cliënten met verdenking van Corona ervoor gezorgd dat de reguliere routes zoveel 

als mogelijk ‘schoon’ blijven van Corona. 

Naast de start van het Coronateam Zuid Gelderland is er eind 2020 een testteam Corona 

gestart. Vanuit Interzorg hebben wij 2 verpleegkundigen die 

deelnemen in het testteam. 

 

Ook het testteam is een samenwerking met eerder genoemde 

organisaties. 

Het testteam wordt ingezet ten behoeve van kwetsbare/immobiele 

cliënten thuis die zorg ontvangen vanuit de wijkverpleging, met 

klachten die kunnen wijzen op Corona. De zorgvrager wordt thuis 

getest. Vervolgens gaat de test voor de middag naar het lab voor 

verder onderzoek. Op deze manier is de testuitslag snel binnen en 

kunnen, afhankelijk van de testuitslag, verdere acties uit worden 

gezet door de wijkverpleegkundigen.  

 

Coronateam NOB 

Omdat er in Noord Oost Brabant geen gezamenlijk Coronateam opgezet werd, heeft 

Interzorg besloten om, tijdens de eerste golf, een eigen Coronateam op te zetten. Dit team 

werd ingezet bij cliënten die verdacht werden van Corona en die positief getest waren. 

Hierdoor hebben we kruisbesmetting zoveel mogelijk weten te voorkomen. Maar hebben we 

ook kunnen zorgen dat de, toen schaarse, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, ingezet 

werden waar deze nodig was en al onze medewerkers zo “schoon” mogelijk bleven.  

De inzet van het Coronateam hebben we, na de eerste golf geëvalueerd en toen bleek dat er 

minder behoefte aan een eigen Coronateam in NOB was, dan we in eerste instantie gedacht 

hadden, op het hoogtepunt hadden we 5 cliënten, over de dag verspreid, in dit team. 

Cliënten die over moesten naar het Coronateam vonden het heel erg, om, juist als ze 

behoefte hadden aan vertrouwde gezichten, door een ander team verzorgd te worden.  Het 

werken in de coronaroute en de hele route met volledig PBM is door de medewerkers van 

deze route als zwaar ervaren. 

 

Omdat Corona, echt onderdeel is uit gaan maken van ons dagelijks werk, hebben we met 

ingang van de 2de golf voor Noord Oost Brabant ervoor gekozen om cliënten met 

verdenking op en positief geteste cliënten in het eigen, vertrouwde team te laten. Waarbij de 

zorg afgeschaald wordt naar noodzakelijke zorg met zo min mogelijke contactmomenten. 

De zorg wordt dan aan het einde van de route gepland, om kruisbesmetting te voorkomen. 

 

Ondersteuning teams 

Om de teams te ondersteunen in hun vragen met betrekking tot Corona hebben we een  

bereikbare dienst opgestart met wijkverpleegkundigen (naast de reguliere bereikbare 24 uurs 
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dienst). Hierdoor kunnen onze medewerkers, in het weekend tussen 8.00 en 20.00 uur hun 

corona gerelateerde vragen en/of twijfels aangaande hun cliënten direct stellen en 

beantwoord krijgen. 

 

Daarnaast hebben we voor elk team een zogenaamd PBM-tasje, met hierin voldoende PBM 

om de eerste 3 dagen te overbruggen, waarna er weer PBM opgehaald kunnen worden op 

kantoor. 

Medewerkers worden centraal geïnformeerd via de Coronamailbox en daarnaast kunnen zij         

hier hun persoonlijke corona gerelateerde vragen stellen. 

 

Werkgroep PBM 

Rondom PBM zijn door de komst van Corona vele vragen en veel onzekerheden ontstaan. 

Het is van groot belang dat er voor medewerkers een duidelijke lijn is wanneer welke pbm 

gebruikt kunnen en moeten worden.  

Deze lijn moet actief uitgedragen worden naar de medewerkers en hun vragen moeten 

beantwoord worden. De basis van de lijn zijn de actuele protocollen van o.m. het RIVM.  

Daarnaast is voorraadbeheer en distributie van pbm zeer belangrijk en een doorgaande 

activiteit. Om die reden is gekozen voor een actiegroep pbm. Deze actiegroep bestaat uit een 

brede afvaardiging vanuit de organisatie, waarmee diverse disciplines zijn vertegenwoordigd.  

Veraf en toch nabij 
Als er 1 ding is waar we echt allemaal last van 

hebben gehad is het wel de afstand die we moeten 

bewaren. Hierdoor was het niet meer mogelijk om 

“even” af te spreken met je collega, om fysiek 

gesprekken te voeren, om teamoverleggen te doen, 

et cetera.  

Dit was echt een gemis, we merkten hoe hard je de non-verbale communicatie nodig hebt 

om een goed gesprek te kunnen voeren. Maar ook een kans om te bekijken hoe we, ondanks 

deze beperkingen, het gevoel van dat we het “samen” doen, kunnen behouden. 

De eerste stap was om bij de Wijkverpleegkundige, gespecialiseerd Verpleegkundigen en de 

Teamleiders WhatsApp te installeren, waardoor er ook een mogelijkheid was om te video-

bellen, een mogelijkheid om het gezicht te kunnen zien en lezen van degene met wie je in 

gesprek was.   

En uiteindelijk is iedere V&V medewerker voorzien van MS-teams op zijn of haar telefoon. 

Dankzij MS-teams hebben de teams weer casusbesprekingen kunnen doen en 

werkoverleggen, het haalt het niet bij fysiek samen zijn, maar de verwachting is dat, in de 

toekomst dit vaker gebruikt zal worden, waardoor er niet meer gewacht hoeft te worden op 
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het teamoverleg. Je hebt elkaar net iets sneller gevonden en via MS teams gaan overleggen 

echt sneller ☺ 

En je ziet dat, dankzij MS-team, er ook creatieve manieren van een teamuitje ontstaan zijn, 

zoals: 

- Online Bingo 

- Online chocolade proeverij 

- Online beauty moment 

Op deze manier hebben we onze medewerkers kunnen zien en spreken en het gevoel van 

“we doen het samen” blijven versterken. 

Uiteraard hopen wel elkaar allemaal weer life te kunnen ontmoeten, maar, sommige ontdekte 

mogelijkheden van communiceren zullen we in onze manier van werken gaan inbedden. 

 

Organisatiescan P5 
Omdat Interzorg wil leren, ontwikkelen en verbeteren hebben we eind 2020 een 

organisatiescan laten uitvoeren door P5, een extern adviesbureau. Directe aanleiding hiervan 

was de wens om onze productiviteit en doelmatigheid nog verder te verbeteren.   

Zij hebben een organisatiescan uitgevoerd. Hierin hebben zij gegevens geanalyseerd, 

interviews afgenomen en door middel van een steekproef onderzoeken gedaan op de 

werkvloer. Tijdens dat laatste onderdeel zijn zij ook in de praktijk meegelopen.  

De bevindingen uit de organisatiescan zijn gepresenteerd. Op basis daarvan hebben we met 

elkaar een aantal verbeterthema’s vastgesteld. Deze hebben we als speerpunten benoemd 

voor 2021.  

1. Clientplanning en registratie 

2. Teamgrootte & verzorgingsgebied 

3. Formatie & functiemix 

4. Indiceren  

5. Besturing en managementinformatie 

 

Met een projectgroep en een aantal werkgroepen gaan we de verbeterthema’s verder 

oppakken. Dit doen we echt met elkaar, waar alle zorgverleners bij betrokken worden en ook 

een afvaardiging deelneemt in de werkgroepen. Daarnaast zullen onze adviesraden ook een 

rol krijgen. We worden hierbij ondersteund door P5COM.  Het totale traject zal gemiddeld 8 

maanden duren. 
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Begeleiding en dagbesteding 
Geschreven door: Anneloes Schellen  

 

Begeleiding 

Met een team van ervaren zorgprofessionals wordt individuele begeleiding geboden aan 

onze cliënten. Dit kan zowel geleverd worden vanuit de WMO in de regio Oss, Uden en 

Veghel als de WLZ in de regio Oss, Uden, Veghel en in de regio Nijmegen. Door intensief 

samen te werken met voorvrouwen, wijkverpleegkundigen, zorgtrajectbegeleiders en de 

dementieverpleegkundigen wordt een nog betere ondersteuning aan de cliënt geboden daar 

waar de cliënt het niet meer (volledig) zelf kan.   
 

Zoals in het jaarverslag van 2019 stond vermeld, heeft het team begeleiding in 2020 een 

kwaliteitsslag doorgemaakt die ook voor andere zichtbaar is geworden. Zo is begeleiding in 

de zomer digitaal gegaan, wat maakt dat de cliënten welke begeleiding ontvangen een 

digitaal zorgplan hebben gekregen wat geïntegreerd is in het zorgplan van de V&V. Hierin 

wordt vanuit team begeleiding gewerkt met een zelfredzaamheidsmatrix om tot passende 

doelen te komen en wordt aan de hand van deze doelen digitaal gerapporteerd. Deze grote 

verandering zal nog met verschillende partijen geëvalueerd worden, om zo de werkwijze te 

verbeteren waar dit nodig is.  

Verder zal ook in het jaar 2021 gekeken worden hoe begeleiding dagbesteding verder 

geprofessionaliseerd kan worden. Hiervoor wordt ingezoomd op de processen en wordt 

gekeken waar verbeterpunten liggen om deze vervolgens met het team en anderen waar 

nodig op te pakken.   

 

Dagbesteding 
De dagbesteding van Interzorg is uniek in zijn soort. Daar staan de cliënten voorop en wordt 

gezamenlijk bepaald welke activiteiten worden ondernomen. Dit kan samen of individueel 

opgepakt worden. Door de diversiteit van problematiek van de cliënten vullen zij elkaar goed 

aan. Zo worden cliënten met dementie meegenomen in de activiteiten door cliënten zonder 

dementie. Dit heeft als groot voordeel dat de cliënten met dementie geactiveerd worden om 

mee te doen en als het even niet lukt ze gestimuleerd worden. Ook cliënten die eenzaam zijn, 

verstandelijk beperkt of een lichamelijke beperking hebben, worden vrolijker en voelen zich 

gehoord wat te merken is in hun dagelijks leven.  

 

Ook in tijden van de lockdown door Corona is goed nagedacht hoe onze cliënten in deze 

omstandigheden toch geholpen konden worden. In de eerste lockdown in het voorjaar moest 

de dagbesteding haar deuren tijdelijk sluiten. Door alle cliënten tweemaal per week thuis te 

bezoeken door zowel begeleiders als vrijwilligers, werden cliënten en eventuele 

mantelzorgers toch geholpen en werd een oogje in het zeil gehouden. Tijdens de tweede 

lockdown mocht de dagbesteding gelukkig openblijven en is dit goed georganiseerd door 
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minder grote aantallen per keer aan te laten sluiten, waardoor ieder zich goed aan de 

maatregelen kan houden.  

 

De Scharrelboerderij 

In november 2020 heeft de dagbesteding een nieuwe locatie gekregen op het erf van De  

Scharrelboerderij. Een plek waar Interzorg haar dagbesteding heeft ondergebracht, maar 

waar ook een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang te vinden is. Het boerenleven staat 

centraal op De Scharrelboerderij. De Moestuin, het erf en de verschillende dieren moedigen 

het werken met de handen en het bewegen in de buitenlucht aan. De ouderen kunnen naast 

de werkzaamheden op de boerderij ook meedoen aan activiteiten zoals biljarten, koken, 

kaarten, tuinieren of jeu de boules. Of gewoon lekker zitten en genieten van de omgeving, de 

bedrijvigheid, de dieren en de mensen. Alles mag, niets hoeft.  

 

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door onze begeleiders van Interzorg en door onze 

vrijwilligers. Samen met hen is en blijft de dagbesteding voor de cliënten iedere keer weer 

een fijne manier om hun dag te mogen invullen. Dit wordt dan ook zeer gewaardeerd door 

de cliënten.  

 

KrulKracht 

Naast de dagbesteding op de Scharrelboerderij is Interzorg ook een samenwerking 

aangegaan met KrulKracht, een dagbesteding in Ravenstein welke wordt geleverd vanuit een 

onder aanneming bij Interzorg. De dagbesteding wordt georganiseerd bij VidiReo, het 

gemeenschapshuis van Ravenstein.  

KrulKracht is er voor alle mensen met een verminderde zelfredzaamheid, denkend aan 

lichamelijke of (psycho)sociale problematiek, geheugenproblematiek, een verstandelijke 

beperking en niet aangeboren hersenletsel.  

Het doel van KrulKracht is samen invulling geven aan een betekenisvolle dag, actief 

meedenken en meedoen op basis van ieders talenten. Er wordt aangesloten bij de dagelijkse 

bezigheden van de cliënt en er worden kansen gezien voor het actief participeren in de 

samenleving, waardoor het mogelijk is om langer, zelfstandig en prettig thuis te blijven 

wonen en van betekenis te zijn voor zichzelf en anderen.  
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Financiële gezondheid 
Geschreven door: Joris van Hest 

 

 

Stabiele gezondheid 
In 2019 verkeerde Interzorg in een goede financiële gezondheid. Dit is in 2020, ondanks de 

Covid-19 crisis en een verhoging van personeelskosten als gevolg van de gewijzigde CAO, 

stabiel gebleven. 

Impact Covid-19 
De impact van Covid-19 op Interzorg was in 2020 fors, maar vanuit financieel perspectief was 

de impact minder zwaar. 

Doordat Interzorg er bewust voor heeft gekozen om zoveel als mogelijk de geplande zorg 

door te laten gaan in plaats van preventieve afschaling, is er weliswaar sprake geweest van 

een omzetdaling vanuit de ZVW en WLZ, maar niet eentje die de financiële gezondheid van 

Interzorg bedreigd heeft. Ditzelfde geldt voor toenemende kosten als gevolg van 
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ziekteverzuim. Het ziekteverzuim was in de 1e en 2e golf hoger dan gebruikelijk, maar door 

ieders inspanningen is de continuïteit van zorglevering niet echt in gevaar gekomen.  

Een deel van de omzetdaling en ziekteverzuim heeft Interzorg gecompenseerd gekregen 

vanuit de landelijke compensatieregelingen. 

De omzet vanuit de Wmo heeft in de 1e en 2e golf ook een kleine dip gekend. Deze dip is 

beperkt gebleven doordat Interzorg een groot deel van de Wmo-omzet krijgt vanuit 

resultaatfinanciering. De dip vond plaats bij de financiering op basis van “uurtje factuurtje” (P 

x Q). Vanuit de gemeenten is hiervoor compensatie aangeboden waardoor de omzetderving 

beperkt is gebleven. 

Interzorg heeft in 2020 wel flinke extra kosten gemaakt voor de aanschaf en distributie van 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Dankzij diverse 

compensatieregelingen dient Interzorg maar een deel van deze 

kosten zelf te dragen. 

Financiële motor lijkt gezond  
Los van impact door corona heeft de “financiële motor” van 

Interzorg in 2020 soepel gedraaid. Als je de directe 

productiekosten (met name personeelskosten) voor Hulp bij het 

Huishouden, Verpleging en Verzorg en Begeleiding & 

Dagbesteding afzet tegen de gerealiseerde omzet dan zie je dat 

er een gezonde marge tussen kosten en omzet bestaat. Deze 

marge staat bij Verpleging & Verzorging wel het meest onder 

druk. Dit is mede de reden om vanuit het project “Samen 

Effectief” te komen tot een verbeterde doelmatigheid én 

productiviteit binnen Verpleging en Verzorging.  

Ontwikkelingen afdeling Financiën & Control (F&C) 
Verder bouwen op het fundament 

In 2019 heeft de afdeling F&C geïnvesteerd in een goede en juiste informatiehuishouding. 

Hierdoor is het vanaf 2020 makkelijker om financiële inzichten te genereren op 

wijkteamniveau of bijvoorbeeld op financieringsstroom (gegevens zijn vanuit meerdere 

perspectieven op te vragen). 

Grote uitdaging voor 2020 was om de financieel relevante data uit ONS Nedap aan te laten 

sluiten bij de nieuwe inrichting van de boekhouding. Hiervoor is een apart koppelvlak tussen 

ONS en het boekhoudpakket Exact online aangekocht en ingericht. Dit koppelvlak, genaamd 

FinanceSync, is een instrument waarmee gegevens uit ONS “gekneed” kunnen worden in elke 

wensbare vorm, waardoor koppeling met andere pakketten mogelijk wordt. 

Managementinformatie: beter ten halve gekeerd… 

Met een goed fundament was de ambitie voor 2020 om managementinformatie realtime en 

op teamniveau te kunnen bieden aan de teamleiders en directie. Hiervoor heeft de afdeling 

F&C licenties aangekocht voor het gebruik van Teamdashboard. Dit is een functionaliteit 

bovenop de reeds bestaande business-intelligence oplossing Zorgmonitor van Accordis. 

Belangrijke indicatoren 

Current ratio: 1,84 

Solvabiliteit: 44% 

Resultaatratio: 3,9%  
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Het Teamdashboard is in 2020 niet goed van de grond gekomen. Het Teamdashboard blijkt 

vooral goed te werken voor standaardinrichtingen van ONS Nedap, maar niet voor de wijze 

waarop Interzorg het heeft ingericht. Na vele lijmpogingen en plakbandoplossingen bood het 

Teamdashboard gewoon niet de kwaliteit en gebruiksgemak die F&C voor ogen had voor de 

gebruikers. Daarom is besloten om te stoppen met dit instrument en om in 2021 de 

managementinformatie te gaan aanbieden binnen de toekomstige digitale werkomgeving: 

SharePoint. 

Managementinformatie: basis voor betere (strategische) besturing 

Samen met Raad van Toezicht, directie en adviserend accountant Peters van Gemert is de 

afdeling F&C zoekend naar hét ideale informatiemodel om per kwartaal op basis van de 

juiste informatie met elkaar het goede gesprek te hebben over de koers van Interzorg. De 

bestaande informatie is met name financieel georiënteerd. 

Samen met een extern adviseur heeft de afdeling F&C in 2020 een zogenaamde “Smart KPI 

dataset” ontwikkeld. Deze set is gebaseerd op wat men in het bedrijfsleven een “balanced 

score card” noemt. Hierbij kijk je naar je organisatie vanuit een paar perspectieven 

(klantperspectief, medewerkersperspectief, financieel perspectief, etc.) en ga je aan de hand 

van KPI’s (key performance indicators) meten of je de organisatiedoelstellingen t.a.v. klanten, 

medewerkers, financiën, etc. haalt. 

Voordeel hiervan is dat het sturen op doelen voor cliënten en voor financiële gezondheid in 

onderlinge samenhang kan. Interzorg kan dus met goed inzicht op de prestaties sturen op de 

doelen Goede zorg, Goed werk en Financieel gezond. 

In de dataset zijn, mede op basis van literatuur en inzichten bij andere organisaties, 50 KPI’s 

in concept uitgewerkt. Deze zijn onderverdeeld in 5 categorieën / perspectieven: 

1. Financieel 

2. Cliënten 

3. Medewerkers 

4. Leren & innovatie 

5. Interne processen. 

Het denkwerk achter deze dataset biedt de mogelijkheid om in 2021 in samenspraak met 

directie en Raad van Toezicht te gaan bouwen aan een 3-maandelijks dashboard op basis 

waarvan kan worden teruggeblikt, maar vooral ook kan worden vooruitgeblikt.  
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Toekomstverwachtingen 
Geschreven door: Joris van Hest  

 

Algemene toekomstverwachting 
Interzorg staat er goed voor. Ook richting de nabije 

toekomst. Het begrote resultaat voor 2021 is positief.   

Ook de meerjarenraming laat een positief resultaat zien. 

Deze positieve verwachting voor de korte en middellange 

termijn (t/m 2022) komen door een aantal factoren. 

Impact corona beperkt 

De impact van de corona-crisis op Interzorg is relatief 

beperkt. De groei in cliënten heeft in 2020 doorgezet, 

ondanks Covid-19. Ook de financiële impact is beperkt gebleven. Voor 2021 is de 

verwachting, mede door het vaccinatieprogramma, dat de impact nog geringer zal zijn en 

eind 2021 niet meer merkbaar zal zijn. 

Groei in cliënten 

Door demografische ontwikkelingen in combinatie met overheidsbeleid en door een 

stevigere marketing verwacht Interzorg voor 2021 nog een duidelijke groei in cliënten. Met 

name in de financieringsstromen Wlz en Wmo zal deze groei tot uiting komen. Mogelijk dat 

binnen de stroom van de Zvw een lichte krimp plaatsvindt, maar dat er per saldo groei is. De 

krimp is al enige tijd gaande en zal mogelijk doorzetten. De krimp is deels te verklaren 

doordat Interzorg de Wlz meer als voorliggende voorziening erkent.   

Stabiele bekostiging 
Wmo 

De groei in cliënten Wmo is deels het gevolg van de wijze van bekostiging. Nu geldt landelijk 

nog steeds het stelsel van een vaste bijdrage per maand voor cliënten. Het is niet 

ondenkbaar dat een nieuw kabinet (2021) overgaat tot een stelselwijziging. Dit werkt pas 

door vanaf 2022.  

Voor 2021 blijven de bestaande Wmo-contracten met gemeenten gelden. Vanaf 2022 (o.m. 

gemeente Maashorst, gemeente Nijmegen) en 2023 (o.m. gemeenten 

samenwerkingsverband Noordoost Brabant Oost) gelden nieuwe contracten op basis van 

aanbestedingen. 

Zvw 

Binnen de Zvw wordt het financieringsstelsel herzien. Zoals het er nu naar uit gaat zien, wordt 

het huidige stelsel met integrale tarieven doorgetrokken voor komende jaren. Interzorg heeft 

in de basis goede afspraken over de integrale tarieven. Deze staan weliswaar bij een aantal 

verzekeraars onder druk vanwege doelmatigheidsafspraken, maar het ligt niet in de lijn der 

verwachting dat de Zvw-omzetten onvoldoende meegroeien met de kostenstijgingen. 
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Wlz 

De Nederlandse zorgkantoren hebben gezamenlijk een nieuw inkoopbeleid Wlz opgesteld. 

Hierin was voorzien dat het tarief voor verpleging van 96% van de Nza-norm omlaag zou 

gaan naar 94%. Dit zou voor Interzorg een beperkte omzetdaling in de Wlz hebben 

veroorzaakt. Het inkoopbeleid is echter succesvol aangevochten door zorgaanbieders, 

waardoor het voor 2021 van tafel is. Het is te verwachten dat de Zorgkantoren voor 2022 

opnieuw een inkoopkader aanbieden dat tot lagere tarieven kan leiden.  

Kostenontwikkeling Interzorg 
Vanaf 2021 zullen de kosten van Interzorg in beperkte mate toenemen. Zo zullen de 

overheadkosten toenemen omdat er noodzakelijke personele uitbreiding heeft 

plaatsgevonden op managementniveau (Manager zorg, extra (junior) teamleider V&V) en bij 

de zorgadministratie. Ook zullen de loonkosten per juli 2021 vanwege de CAO-afspraken 

stijgen met 3%. 

Tegenover de kostenontwikkeling staat dat de stijging in de loonkosten deels wordt 

gecompenseerd door een hogere indexatie van de OVA, wat merkbaar zou moeten zijn bij de 

contractering met financiers voor 2022. 

Daarnaast loopt in 2021 het project “Samen Effectief” waarbij Interzorg onder begeleiding 

van bureau P5.com de besturing, monitoring en uitvoering van de Verpleging & Verzorgings-

processen efficiënter maakt. De geprognotiseerde kostenreductie bedraagt ongeveer 2,8% 

van de omzet V&V. Vanwege een implementatieperiode in 2021 zou deze kostenreductie 

met ingang van 2022 realistisch zijn. 
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Interzorg en Kwaliteit  
Geschreven door: Kim Bongers 

  

Een kwalitatief goede zorgverlening is belangrijk voor Interzorg. Dit uit zich onder meer door 

de laagdrempelige manier van werken, de tevreden cliënten, onze tevreden medewerkers en 

het continu willen verbeteren van de zorgverlening. Kwaliteit is niet alleen iets van de Directie 

of de afdeling Kwaliteit & Zorg, maar iets dat door al onze medewerkers wordt gedragen. Je 

kunt dit zien in een helpende die signaleert dat het vandaag met haar cliënt niet zo goed 

gaat, alsook bij onze preventiemedewerker die bereikbaar is voor vragen van medewerkers 

en leidinggevenden over de arbeidsomstandigheden.  

 

Alle afdelingen helpen en ondersteunen elkaar om voor deze kwaliteit te zorgen. Zo ook de 

afdeling Kwaliteit & Zorg. In 2020 heeft de afdeling zich verder doorontwikkeld en gewerkt 

aan een nog betere aansluiting en samenwerking met de andere afdelingen. Mede door de 

komst van een nieuwe kwaliteitsmedewerker is de ondersteuning van de uitvoerende 

processen beter vormgegeven. Deze samenwerking en ondersteuning was goed te zien 

binnen de crisisstructuur die tijdens de eerste en tweede golf van de coronacrisis werd 

ingesteld. Zo ondersteunde de afdeling door het bijna dagelijks bijhouden van de RIVM-

richtlijnen, ondersteunen van de teamleiders bij het managen van corona-gerelateerde 

vraagstukken en door onderdeel te zijn van de PBM-werkgroep.  

Ook in 2021 zullen we dit blijven doen. Daarnaast zullen de kwaliteitsmedewerkers zich 

verder gaan ontwikkelen in hun rol als adviseurs, door het volgen van een training 

adviseurschap.  

 

Nieuw kwaliteitssysteem  
Voorheen was Interzorg HKZ gecertificeerd. Omdat wij vonden dat HKZ niet meer bij ons en 

onze visie paste, zijn we in de loop van 2018 begonnen om ons 

kwaliteitsmanagementsysteem om te zetten naar een andere norm, de ISO 9001. Hierbij zijn 

we teruggegaan naar de bedoeling: het leveren van kwalitatief goede zorg. Hierbij is ons 

kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunend aan de uitvoering van onze processen.  

In juli 2020 is ons ‘nieuwe’ kwaliteitsmanagementsysteem getoetst middels een externe audit. 

Tijdens deze audit zijn er geen tekortkomingen gevonden, een resultaat waar Interzorg trots 

op is! Vanaf dat moment waren we ISO9001:2015 gecertificeerd! Er zijn ook enkele 

verbeterpunten uit de audit gekomen en deze zijn we aan het oppakken. Zo is er in 2020 

gestart met het digitaliseren van de meldingsformulieren en wordt er gekeken hoe we onze 

uitgebreide gedragscode nog beter kunnen inbedden binnen de organisatie. Deze acties 

worden doorgezet in 2021, waarbij we ook gaan kijken hoe we onze processen nog 

efficiënter kunnen maken.   
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Kwaliteitskaders wijkverpleging  
Interzorg werkt volgens het kwaliteitskader wijkverpleging. Ook het addendum extramurale 

WLZ-zorg is van toepassing op de zorg die wij leveren. Beide kwaliteitskaders zijn nog in 

ontwikkeling. Interzorg heeft ook in 2020 deze ontwikkelingen gevolgd en daarop 

ingespeeld. Zo meten we jaarlijks de cliënttevredenheid binnen de V&V middels de PREM 

(Patient Reported Experience Measure), een kwaliteitsindicator uit het kwaliteitskader 

wijkverpleging. Interzorg heeft hier weer goed op gescoord, details zijn te vinden in het stuk 

Tevredenheid cliënten.  

 

Meer kwaliteitsindicatoren vanuit de kwaliteitsdaders zijn nog niet landelijk vastgesteld. 

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en zodra deze bekend zijn, zullen 

wij hiermee aan de slag gaan.  
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Deskundigheidsbeleid 
Geschreven door: Naomi van Dijk en Kim Bongers 

 

Professionaliteit van zorgverleners is iets dat continu aandacht verdient. Interzorg vindt het 

van belang dat zorgverleners zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. De zorgvragen 

veranderen, de omstandigheden waaronder zorg wordt verleend veranderen, de 

mogelijkheden van interventies veranderen, eisen wijzigen en inzichten worden bijgesteld. Dit 

alles maakt dat zorgverleners hun kennis en vaardigheden ook steeds moeten actualiseren en 

bijstellen. Interzorg wil een omgeving bieden waar men zich kan ontwikkelen en kan leren.  

 

Een aantal pijlers is hierbij van belang:  

- De voorvrouwen worden regelmatig gecoacht waardoor zij in staat worden gesteld 

hun taken uit te voeren. 

- Helpenden krijgen kort na indiensttreding een scholing waarbij zij een aantal 

handelingen boven bevoegdheid leren, waardoor zij goed inzetbaar zijn in de 

thuissituatie.  

- Alle verzorgenden IG en (wijk)verpleegkundigen worden via e-learningsmodules van 

Plusport theoretisch geschoold en getoetst in de risicovolle en voorbehouden 

handelingen. Na het behalen van het theoriecertificaat worden zij praktisch getoetst 

door de afdeling Kwaliteit en Zorg. Dit gebeurt tweejaarlijks. In 2020 heeft de regio 

Oss zich getoetst, in 2021 is de regio Nijmegen aan de beurt.  

- Alle helpenden, verzorgenden IG en (wijk)verpleegkundigen maken gebruik van de 

Next Level App (NLA). Via deze app worden vragen verstuurd over verschillende 

kwaliteitsonderwerpen met als doel de medewerkers te stimuleren om na te denken 

over o.a. de volgende thema’s: de groene praktijkregels, het medicatiebeleid, de 

meldcode en het zorgleefplan.  

- Alle nieuwe medewerkers krijgen een training agressie en geweld die gericht is op het 

herkennen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en een scholing omtrent 

cliënten met dementie.  

- De wijkverpleegkundigen hebben eens in de zes weken overleg waarbij aandacht is 

voor alle ontwikkelingen in de wijkverpleging. Daarnaast kunnen zij casuïstiek 

inbrengen en zijn er mogelijkheden tot intervisie.  

- Interzorg heeft gespecialiseerd verpleegkundigen in dienst die in samen zorgen voor 

kennis en vaardigheden op het gebied van wondzorg, palliatieve zorg en dementie.  

- Tijdens jaargesprekken is er ruimte om ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken. 

- In 2018 is het aanvraagformulier deskundigheidsbevordering, scholing en opleiden 

ontwikkeld, om de medewerkers de ruimte te bieden om aanvragen te doen betreft 

deskundigheidsbevordering, scholing en opleiden buiten het verplichte beleid van 

Interzorg om.  
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In het jaar 2020, met vervolg in 2021, is het deskundigheidsbeleid een belangrijk speerpunt. 

Zie verderop in dit verslag hier meer over. In 2021 gaat het deskundigheidsbeleid meer vorm 

krijgen. Een leuk project, waar jullie zeker dit jaar meer van gaan horen.  
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Vakbekwaam worden, 

zijn en blijven 
Geschreven door: Yvonne Althuizen  

 

Vorig jaar schreven we al over de E-learning Groene 

Praktijkregels voor Huishoudelijk Verzorgenden. Interzorg 

heeft de ambitie om zorg te dragen voor vakbekwaam 

worden, zijn en blijven voor alle medewerkers. Inmiddels is 

dit uitgegroeid tot een omvangrijk project waar veel 

mensen bij betrokken zijn. 

 

Projectgroep 
In de projectgroep zitten ondergetekende, Henriëtte Kidess (afd. Opleiden), Carine van der 

Rijt (Manager HRM) en Anneloes Schellen (nu Teamleider Begeleiding & Dagbesteding maar 

voorheen werkzaam op de afdeling Kwaliteit en Zorg). 

 

Werkwijze 
We zijn gestart met het houden van veldsessies waarbij we breed in de organisatie met veel 

zorgverleners en kantoormedewerkers gesproken hebben.  

Dit hebben we gelegd naast de functiebeschrijvingen, het huidige inwerkprogramma en 

natuurlijk de standaarden die we kennen in de zorg (zoals de Groene Praktijkregels, de 

voorbehouden en risicovolle handelingen, Medicatieveiligheid, de Meldcode Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling). 

Vervolgens hebben we een groot overzicht gemaakt en dat getoetst bij een brede groep 

collega’s en nu zijn we verder aan het uitwerken en concretiseren. 

 

Wat is af? 
De E-learning Groene Praktijkregels voor de Huishoudelijk Verzorgenden. 

De E-learning Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (twee varianten) voor alle 

zorgverleners. 

 

Waar staan we? 
Omdat uit te kunnen leggen, helpt de volgende afbeelding. De ‘stam’ is hetgeen voor 

iedereen geldt, iedereen die bij Interzorg komt werken of werkt, heeft bepaalde kennis nodig 

om je werk goed te kunnen doen. 
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Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan 

onderwerpen die bij de ‘stam’ horen zoals uitleg over 

de salarissen, de uitleg over de functie van 

vertrouwenspersoon, et cetera.  

En terwijl we die aan het concretiseren zijn, zijn we 

inmiddels ook gestart met de onderdelen die specifiek 

voor de disciplines V&V en B&D van belang zijn en zo 

gaan we steeds verder verfijnen. Voor deze onderdelen 

is de projectgroep ook uitgebreid met een van de 

teamleiders V&V (Inge), teamleider B&D was al 

betrokken en nu is ook Naomi van Dijk (Kwaliteit & 

Zorg) toegevoegd. 

En dan om te eindigen waarmee ik begon: juist door 

deze manier van werken en de intensiviteit om iedereen 

mee te nemen in elke fase en bij elk onderdeel is er bij 

Interzorg straks: 

‘In de theorie is er geen verschil tussen theorie en 

praktijk, en in de praktijk ook niet!’ 

 

 

  

Kleine greep uit de feedback over de E-

learning Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling: 

“Interessant, een eyeopener. Wellicht 

denken wij in de HV hier helemaal niet 

aan, dat wij hier ook voor zouden 

kunnen komen te staan.“ 

“Voor mij duidelijk. Vooral de concrete 

voorbeelden uit de toetsvragen zijn 

verhelderend. Daar wordt heel duidelijk 

wat wordt verwacht van een medewerker 

hulp bij het huishouden.“  

“Goede cursus. Is van deze tijd goed van 

pas komt. In de Corona-tijd.” 

 

“Leerzaam en helaas herkenbaar.” 
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Meldingen en klachten  
Geschreven door: Naomi van Dijk en Kim Bongers  

 

Meldingen  
Het hebben van een veilige meldcultuur is belangrijk voor Interzorg. Waar gewerkt wordt, zijn 

incidenten. Van belang is dat deze incidenten gemeld worden zodat er van geleerd kan 

worden hoe zij in de toekomst te voorkomen zijn (incidenten hulpverlening), of zodat er 

bijtijds actie ondernomen kan worden door grenzen aan te geven en regels af te spreken 

(incidenten arbeidsomstandigheden).  

Het totaalaantal meldingen is licht gestegen naar 386 in 2020. Zie de grafieken hieronder 

voor een kort overzicht van het aantal incidenten in 2017 t/m 2020, weergegeven per soort 

incident. 
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Wat valt op?  

Net zoals in voorgaande jaren hebben we ook in 2020 regelmatig gewezen op het belang 

van het melden van incidenten. We zien dat elke afdeling meldt, al zien we weinig meldingen 

van de afdeling Begeleiding & Dagbesteding. In 2020 was er voor het eerst een melding 

vanuit de afdeling ‘kantoor’. Er zijn 20% meer meldingen gekomen vanuit de afdeling Hulp 

bij het Huishouden. Daarnaast is in het najaar een pilot gestart met digitale 

meldingsformulieren voor de afdeling Hulp bij het Huishouden. In deze pilot zien we dat er 

beter en meer gemeld wordt vanuit deze afdeling. Dit proces wordt nog verder uitgewerkt in 

2021. In 2020 is regelmatig het belang van meldingen besproken met teamleiders en 

voorvrouwen en dit zien we weer terug in het aantal meldingen. De opvolging van al deze 

meldingen gaat al wat beter. Toch blijven we hier in 2021 aandacht aan besteden om deze zo 

optimaal mogelijk te krijgen.   

 

De meeste incidenten zijn wederom valincidenten. Het overgrote deel hiervan (90%) vindt 

plaats buiten de zorgverlening. In bijna alle gevallen waarin dit nodig is, staan er doelen 

gericht op valpreventie in het zorgplan. Opvallend is dat deze doelen in twee/derde van de 

gevallen niet worden opgevolgd. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is dat 

de cliënt en/of de familie de adviezen niet willen opvolgen. Vooral bij cliënten met een hoog 

risico op vallen zien we terug dat de zorgverleners en de wijkverpleegkundigen hier 

regelmatig bij cliënten en mantelzorgers op terugkomen en de adviezen blijven benoemen.  

 

In 2020 zagen we een stijging van het aantal medicatie-incidenten. De stijging komt vooral 

door incidenten die door cliënten zelf veroorzaakt zijn. Hierbij zagen we dat in bijna alle 

gevallen de BEM (Beheer Eigen Medicatie) regelmatig is ingevuld. Dit was een aandachtspunt 

vanuit de meldingenanalyse van 2019 en is dus goed opgepakt door de 

wijkverpleegkundigen.  

Een ander opvallend resultaat was dat een deel van de medicatie-incidenten voorkomen had 

kunnen worden door de zorgverlener. Dit zal nader onderzocht worden in de vorm van een 

verbeterplan waarbij ook de nodige acties uitgezet zullen worden.  

Daarnaast zal er wederom scherp worden toegezien op het volgen van het medicatiebeleid 

en zullen medewerkers hierin weer worden geschoold volgens het deskundigheidsbeleid.  

Het aantal prikaccidenten is gehalveerd van 4 naar 2. Het gebruik van veilige naalden zien we 

nu terug in het aantal prikaccidenten.  

 

Een andere stijging die we zagen in 2020, was een stijging in het aantal meldingen over 

grensoverschrijdend gedrag. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het belang van grenzen 

aangeven een terugkerend onderwerp van gesprek is tijdens voortgangs- en 

teamoverleggen. Daarnaast krijgen alle nieuwe medewerkers een training over agressie en 

geweld. In beide wordt het belang van melden en het maken van afspraken met de cliënt, 

benadrukt. Daarnaast zien we ook dat onze populatie thuiswonende cliënten verandert en 

dat er meer psychiatrie en dementie te vinden is onder onze cliënten. We zagen in de 
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opvolgingen van de meldingen over grensoverschrijdend gedrag dat er in de meeste 

gevallen snel en adequaat is gehandeld door de zorgverleners en dat zo nodig aanvullende 

maatregelen zijn genomen.  

 

Een opvallende stijging is het aantal onveilige situaties die veroorzaakt zijn door de 

zorgvrager. Voorbeelden hiervan zijn het laten staan van pannen op een brandend fornuis en 

sleutels in de deur laten waardoor er niemand van buiten meer naar binnen kan. Deze 

incidenten gebeuren vooral bij cliënten met een (beginnend) dementieel beeld en we zien 

dat onze zorgverleners hier goed op signaleren en naar handelen.  

 

Acties vanuit de afdeling Kwaliteit & Zorg 

Op organisatieniveau kijkt de afdeling Kwaliteit & Zorg naar de meldingen en of er op 

organisatieniveau acties moeten worden genomen. In 2020 is de opvolging en de 

meldingsprocedure is besproken met teamleiders, wijkverpleegkundigen en voorvrouwen. 

Het meldingsformulier is wederom aangepast na feedback en het belang van het regelmatig 

afnemen van de BEM is besproken met wijkverpleegkundigen. Daarnaast is er ook gestart 

met het digitaliseren van de meldingsformulieren, zodat melden nog makkelijker en 

laagdrempeliger wordt. De in 2020 gestarte pilot hierover binnen de afdeling Hulp bij het 

Huishouden wordt verder verbeterd in 2021 en er zal t.z.t. ook voor de andere afdelingen een 

digitaal meldingsformulier worden gemaakt.  

Zoals voorgaande jaren zal ook deze analyse gedeeld worden met de zorgverleners en 

besproken worden op alle niveaus binnen de organisatie.  

 

Klachten en Meldingen van Ongenoegen  
Interzorg probeert meldingen van ongenoegen altijd zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. 

Op deze manier wordt voorkomen dat een melding van ongenoegen een klacht wordt. In 

2020 waren er 3 gemelde klachten (alle 3 de klachten van de afdeling Hulp bij Huishouden). 

Er waren 4 meldingen van ongenoegen (3 van de afdeling Verpleging & Verzorging, 1 van de 

afdeling Hulp bij het Huishouden). De klachten en meldingen van ongenoegen zijn op een zo 

laagdrempelige manier naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld, een resultaat waar 

Interzorg trots op is.  

 

Tot slot  
Interzorg zal in 2021 onverminderd aandacht blijven geven aan het zoveel als mogelijk 

voorkomen van incidenten en klachten. Om hier optimaal van te kunnen leren en verbeteren 

worden de analyses van de meldingen en klachten vanaf 2021 ieder half jaar uitgevoerd en 

gedeeld. Op deze manier kan beter worden gemonitord of de uitgezette acties inderdaad 

ook verbeteringen opleveren. Daarnaast wordt het meldingsproces gedigitaliseerd, zodat het 

melden en het leren hiervan nog makkelijker en efficiënter gaat.   
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Facilitaire zaken 
Geschreven door: Joris van Hest 

 

Facilitaire zaken: logische clustering van activiteiten 
Facilitaire Zaken is binnen Interzorg de verzamelnaam voor alle activiteiten op het gebied van 

Huisvesting, ICT & Applicatiebeheer, Communicatie & PR, Juridische zaken en Algemene 

zaken. Deze activiteiten waren deels verspreid georganiseerd binnen Interzorg. In 2020 is de 

keuze gemaakt om de verantwoordelijkheid voor deze activiteiten onder te brengen bij de 

manager bedrijfsvoering. Er is ook een medewerker bedrijfsvoering aangetrokken om 

beleidsmatige en uitvoerende ondersteuning te geven aan het zeer diverse takenpakket.  

Huisvesting 
De huisvesting van Interzorg is in 2020 uitgebreid met twee locaties. Miens eethuis heeft haar 

activiteiten gestaakt en Interzorg is dit deel van het pand gaan huren. Daarnaast is een 

kantoor in gebruik genomen in gezondheidscentrum Ceres in Heesch. 

Overgang van Miens eethuis naar Interzorg 

De overgang van Miens eethuis naar Interzorg bestond uit het overnemen van 3 

personeelsleden, het omzetten van bestaande contracten en verzekeringen en het opnieuw 

neerzetten van Miens als ontmoetingsplek voor Interzorg. 

Hiervoor is de bestaande bar verbouwd naar een volwaardige keuken waar personeel en 

dagbesteding gebruik van kunnen maken. De bestaande keuken van Miens eethuis is in de 

loop van 2020 ontmanteld om in 2021 verbouwd te kunnen worden naar een nieuwe entree 

voor het hoofdkantoor en extra kantoorwerkplekken. 

Vanwege corona is Miens als ontmoetingsplek voor het personeel nog niet uit de verf 

gekomen. Maar dit gaat in 2021 vast en zeker wel gebeuren. 
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Gezondheidscentrum Ceres 

In maart 2020 heeft het Gezondheidscentrum 

Ceres aan de Cereslaan te Heesch (voormalig 

kantoor Rabobank) de deuren open gedaan. In 

Ceres zitten veel zorgpartijen onder één dak: 

huisartsen, tandarts, apotheek, wijkverpleging, 

fysiotherapie, huidzorg, etc. 

Interzorg huurt in het gezondheidscentrum een 

kantoorwerkplek voor onze 

wijkverpleegkundigen. Door deze uitvalsbasis staan zij 

letterlijk dichter bij de 3 huisartspraktijken in het 

gezondheidscentrum. Naast deze kantoorwerkplek huurt 

Interzorg ook het voorportaal waar een bestelpunt voor 

thuishulpmiddelen van Vegro te vinden is. Interzorg kan 

ondersteuning bieden aan bezoekers van het 

gezondheidscentrum die thuishulpmiddelen nodig hebben. 

Deze samenwerking, in combinatie met een digitale 

bestelzuil, is zeer innovatief en uniek in Nederland. 

In juli 2020 heeft Interzorg de werkplek echt in gebruik 

genomen. De wijkverpleegkundigen en de huisartsen ervaren nu al echt meerwaarde van de 

huisvesting onder één dak.  

Airco 

In het kantoorpand aan de Monsterstraat in Oss is in de zomer van 2020 airconditioning 

aangelegd. Hierdoor biedt Interzorg een nóg prettigere werkomgeving voor een groot deel 

van haar medewerkers. 

BHV 

In 2020 is de samenstelling van het BHV-team voor het pand aan de Monsterstraat 

veranderd. Er is uitbreiding gekomen omdat ook het deel van Miens eethuis nu onder de 

BHV-verantwoordelijkheid van Interzorg valt.  

Ook het ontruimingsplan is aangepast op de nieuwe situatie. 

Tot slot heeft in september 2020 een geplande ontruimingsoefening 

plaatsgevonden. Deze ontruiming verliep bijzonder vlot. Uiteraard 

waren er kleine leerpuntjes voor de organisatie, maar de basis staat goed. 

ICT en Applicatiebeheer 

Dataveiligheid 

Veilig omgaan met privacygevoelige data is van groot belang voor Interzorg. In 2020 is 

besloten om de server-omgeving waar de e-mail en de kantoorwerkplekken op draaien 

onder te brengen in de Cloud (Microsoft Azure Cloud). Voornaamste reden hiervoor is 

dataveiligheid. Microsoft biedt een nóg veiligere omgeving dan door Interzorg zelf beheerde 
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omgeving. Met ONS Nedap had Interzorg al een zeer veilige oplossing voor opslag van 

cliëntgegevens. 

In 2020 zijn er geen datalekken geweest. Ook zijn er geen cliënten geweest die gebruik 

hebben gemaakt van het inzagerecht of andere rechten uit de AVG. 

ONS Autorisatie 

Achter de schermen heeft in 2020 een grote inhaal- en verbeterslag 

plaatsgevonden ten aanzien van het toekennen van rechten aan 

medewerker in ONS Nedap. 

Nedap heeft de wijze van rechtentoekenning op de schop gegooid. 

Waar Interzorg voorheen lukraak rechten kon toe kennen aan 

medewerkers, kan dat nu niet meer. Cliëntgegevens zijn nu beter 

nog beter beschermd doordat ONS bij de rechten uitgaat van 

“Nee, tenzij…” Deze nieuwe wijze van rechtenbeheer heet ONS Autorisatie. 

Achter de schermen zijn profielen, rollen en rechten helemaal opnieuw opgeschoond en 

opgebouwd, waardoor Interzorg ook voor ONS helemaal voldoet aan alle privacyregelgeving, 

waaronder de in juli 2020 inwerking getreden Wet aanvullende bepalingen verwerking 

persoonsgegevens zorg. 

Project “Interzorg samen in de Cloud” 

In 2020 is aanvang gemaakt met het 

project “Interzorg samen in de Cloud”. In 

2021 zullen de kantoorwerkplekken 

volledig zijn gehost in de Cloud. Als 

eerste stap is (vanwege corona 

vervroegd) de afdeling V&V volledig 

overgegaan naar Office365, waardoor er 

gebruik kon worden gemaakt van de 

videobelfunctie van MS Teams. Als 

tweede stap is de e-mail in december 

2020 overgegaan van de lokale server naar ergens in de datawolk van Microsoft. In 

maart/april 2021 gaan de kantoorwerkplekken en bestanden over. 

Werken in de Cloud en met Office365 heeft veel voordelen. Ten eerste is het veiliger, maar 

bovenal heeft het voordelen op anyplace, anytime, anywhere te kunnen werken. Vanaf elke 

browser ter wereld kunnen medewerkers straks inloggen op hun werkomgeving. Ook kunnen 

werkdocumenten makkelijker gedeeld worden  tussen collega’s. Dit kan op een telefoon, 

laptop of tablet zijn, maakt niet uit. 

Interzorg gaat in 2021 de kracht van de Cloud gebruiken om meer te komen 

tot één digitale werkomgeving voor alle medewerkers. SharePoint, het online 

samenwerkingsplatform binnen Office365, zal worden ingezet als intranet, 

als centrale documentenbibliotheek, maar ook om met behulp van 

bijvoorbeeld slimme, digitale, formulieren medewerkers beter te ondersteunen. 
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Communicatie 

Nieuwe website 

Nadat in 2019 de huisstijl van Interzorg al een opfrisbeurt had gekregen, was het in 2020 tijd 

voor de website. Doel was om een moderne, toegankelijke en eenvoudig te beheren website 

te maken. Dit is gelukt. De nieuwe website is fris, leesbaar op elk type scherm (telefoon, tablet 

of pc) en is makkelijk aan te passen. 
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HRM en Opleiden  

Geschreven door: Carine van der Rijt en Henriette Kidess 

HRM 
Toen we eind 2019 ons jaarplan voor 2020 hadden opgesteld hadden we niet voorzien, dat 

het jaar er ook voor de afdeling HRM heel anders uit ging zien. Vanaf maart was het nodig 

om alles te weten te komen over de richtlijnen en adviezen rondom Corona zodat we onze 

medewerkers konden adviseren en verwijzen. Dagelijks werden landelijke richtlijnen, zoals bij 

het RIVM, bijgesteld en moesten we ook onze interne procedures bijstellen en afstemmen 

met Van Campen Consulting. We probeerden met onze afdeling met man en macht de juiste 

keuzes te maken om onze zorgverleners te helpen en te ondersteunen. Medewerkers konden 

bij ons terecht voor vragen over wanneer wel werken en wanneer niet, testen, quarantaine 

enz.  

Naast alles rondom Corona gaat ook de rest door en heeft afdeling HRM niet stil gezeten. 

Hieronder laten we zien met welke hoofdthema’s we aan het werk zijn gegaan. 

Thema: doorontwikkeling ‘Oplossingsgericht verzuimmanagement’ 

Nadat we in november 2019 zijn gestart met de nieuwe werkwijze rondom verzuim hebben we 

ons deze methodiek in 2020 meer eigen gemaakt. Zoals het leren over ‘het opstellen van 

werkhervattingsplannen’ en het ‘meer invullen van vervangende werkzaamheden’. De 

methodiek geeft ons de juiste kaders om een medewerker goed te begeleiden als hij of zij is 

uitgevallen voor het werk. Met Van Campen Consulting werd maandelijks de werkwijze 

gemonitord. Na enkele maanden merkten we dat er bijstelling nodig was voor de afdeling 

huishoudelijke hulp en het inzetten van aangepast werk. Middels een brainstormsessie, waar 

ook collega’s uit de afdeling huishoudelijke hulp aan hebben deelgenomen, zijn er meer 

handvaten op papier gezet. Hierdoor is het voor zowel medewerker als leidinggevende 

makkelijker om samen het aangepaste werk te bespreken en in te vullen. 

Verzuim: het totale verzuim in 2020 was 6,5% excl. zwangerschap en vangnet. In 2019 was dit 

percentage excl. zwangerschap en vangnet 6,7%. Dit betekent dat het verzuim iets is gedaald, 

de invloed van Corona is dus niet zichtbaar in het totale verzuim. 

Medewerkers ziek uit dienst: Interzorg is eigen risicodrager ziektewet. Op 1 januari 2020 had 

Interzorg 4 zieke ex-medewerkers. In 2020 zijn 7 personen ingestroomd en is 1 persoon 

uitgestroomd. Dit houdt in dat Interzorg op 31 december 2020 voor 10 ex-medewerkers de 

begeleiding rondom het verzuim verzorgt en betaalt, ook al zijn zij niet meer in dienst bij 

Interzorg. 
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Thema: werving en selectie en doorontwikkeling 

Het werven van nieuwe collega’s is een enorme uitdaging. Met regelmaat zien we dat onze 

eigen collega’s als ambassadeur werken en een nieuwe medewerker aandragen, dit waarderen 

we zeer. Het snel schakelen bij een geïnteresseerde kandidaat is van essentieel belang. 

Afgelopen jaar zijn 6 zij-instromers gestart met een opleiding voor de 

afdeling Verpleging en Verzorging. 

Tevens zien we dat onze medewerkers steeds meer toekomstgericht 

over hun carrière nadenken en doorstroomwensen uitspreken. Na het 

invullen van het formulier deskundigheidsbevordering door de 

medewerker en leidinggevende plant de afdeling HRM een 

loopbaangesprek in waarna samen wordt gekeken naar de kansen en 

mogelijkheden voor de medewerker en Interzorg. 10 medewerkers 

hebben hun ambitie uitgesproken en zijn gestart met een vervolgopleiding. 

 

Thema: professionalisering afdeling HRM       

Afgelopen jaar is er veel tijd geïnvesteerd om het hele 

proces van in dienst tot en met uit dienst onder de loep 

te nemen. Waar het voorheen met name handmatige 

stappen waren, is nu dit nu helemaal gedigitaliseerd. 

Daarnaast is ook de digitale handtekening 

geïntroduceerd, deze wordt gebruikt bij het 

ondertekenen van contracten en jaargesprekken. Al 

vele collega’s hebben dit gemak mogen ervaren! 

 

Met de ontwikkeling en de groei van de organisatie 

hebben we gemerkt dat een doorontwikkeling van 

medewerker HR naar HR-adviseur zeer wenselijk zou zijn. 

Vanuit een uitvoerende rol de ontwikkeling maken naar 

een steeds meer adviserende rol. In 2020 hebben wij 

hiervoor de eerste stappen gezet, wat zich vervolgt in 2021. 

Thema: aanpassingen nieuwe huisstijl doorvertaald 

Tijdens de kerstviering in 2019 is het nieuwe logo met de nieuwe kleuren gepresenteerd. 

Destijds is ook aangegeven dat we zouden gaan kijken naar nieuwe uniformjasjes met de 

kleuren van ons logo. Exact een jaar later tijdens de kerstdrive-in heeft iedereen zijn nieuwe 

uniformjasjes ontvangen. Alle medewerkers zijn dus in het nieuw gestoken! Naast de 

uniformjasjes heeft ook iedereen in zijn kerstgeschenk een voucher ontvangen voor een 

fleecejasje met het logo van Interzorg. In februari 2021 hopen wij deze te kunnen verstrekken 

aan alle medewerkers. Tevens zijn ook de leasewagens en de ‘werkenbij’-website voorzien van 

het nieuwe logo en huisstijl. 

 

H
R

M

HRM administratie

HRM adviseur

salarisadministratie
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Personeelsbestand 

Op 31 december 2020 heeft Interzorg 635 medewerkers in dienst. Dit is een groei van 36 

medewerkers ten opzichte van 1 januari 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelsbestand o.b.v. afdeling Personeelsbestand o.b.v. leeftijd 

Opleiden  
Voor onze 39 leerlingen en 10 stagiaires die in 2020 een opleiding volgden, was het een 

grote aanpassing toen het hele onderwijs online verder ging i.v.m. de Corona-maatregelen. 

Leren voor het werk in de zorg, betekent naast theoretische kennis opdoen, ook vooral 

praktische vaardigheden oefenen en werken aan beroepshouding en communicatie. Dat is bij 

uitstek iets wat je doet in persoonlijke contacten. En juist dat viel plotseling weg.   

Gelukkig starten de scholen vrij snel met het organiseren van online lessen. Dat deze 

mogelijkheid er was en is, is natuurlijk erg prettig. Maar het is toch wezenlijk anders dan het 

bij elkaar in een klas kunnen sparren en overleggen en oefenen.   

Ook het meerijden van de werkbegeleider, werd even op een laag pitje gezet. De leerling en 

werkbegeleider gingen over tot telefonische begeleiding en de kwartaalgesprekken vonden 

online plaats. De start was een uitdaging maar na even wennen, pakten de meeste leerlingen 

de draad toch weer prima op. De werkbegeleider en leerling gingen ook weer samen op 

route, de maatregelen in acht nemend en de risico’s goed afwegend.  

 

Leerlingen die dit jaar hun eindexamen hebben gedaan konden gelukkig tegen de zomer op 

school hun theorie-examens maken en in de praktijk hun praktijkexamens uitvoeren.  

Zo zijn 5 leerlingen geslaagd voor hun Helpende plus diploma, 3 leerlingen voor hun 

Verzorgende IG-diploma, en 1 leerling voor de HBO-V.      
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En in dit jaar zijn                                                                   

4 leerlingen gestart met de BBL4 

6 leerlingen gestart met de BBL3  

5 leerlingen gestart met de HBO-V  

1 leerling gestart met de BBL2 

10 stagiaires gestart  

 

 

Halverwege het jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden van opleidingscoördinator.   

Jarno Oost koos ervoor om volledig bij de HAN te gaan werken als docent en daarom 

moesten we afscheid van hem nemen. Myrthe van Heerenbeek is toen aangenomen als 

opleidingscoördinator en gelukkig kon in haar inwerkperiode voldoende op kantoor worden 

gewerkt, alvorens iedereen weer thuis moest gaan werken. Daardoor heeft ze met iedereen 

persoonlijk kennis kunnen maken en heeft ze de eerste gesprekken ook op kantoor kunnen 

voeren. Dat is bij een start wel zo prettig.  

 

Opleiden is en blijft voortdurend in beweging en onze afdeling probeert zoveel als mogelijk 

mee te bewegen. In 2020 is gestart met een nieuw kwalificatiedossier voor de BBL4. Voor de 

leerlingen betekende dit eerst wel onduidelijkheid, maar in de loop van het jaar werd steeds 

meer uitleg gegeven over dit nieuwe kwalificatiedossier. Net zoals bij de hbo-

verpleegkundigen wordt nu ook bij de mbo-verpleegkundigen uitgegaan van de Can Meds 

rollen.  

 

Binnen het volwassenenonderwijs zie je steeds meer particuliere opleidingsinstituten die 

verkorte opleidingen aanbieden tot een erkend diploma in de zorg.  De afdeling opleiden 

heeft de mogelijkheden hiervan onderzocht om de doorstroom- en doorgroeimogelijkheden 

van medewerkers te verbeteren. Na in gesprek te zijn gegaan met verschillende 

opleidingsinstituten is met het MT besloten om vanaf 2021 te starten met een pilot waarbij 

medewerkers, als zij hiervoor in aanmerking komen en ervoor kiezen, de verkorte BBL3 of 

verkorte BBL4 via het zorgcollege of het Breederzorg college kunnen gaan volgen.  
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Samenwerken in de regio  
Geschreven door: Marloes Martens  

 

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success” 

 

Samenwerken, een voorwaarde om goede zorg te leveren. Wij werken samen in ketens en in 

netwerken. Vanuit de regio Noordoost-Brabant wordt dit gefaciliteerd door de vereniging 

Samen in Zorg en in de regio Nijmegen door het Netwerk 100, waar we actief lid van zijn. 

Samen leveren we dagelijkse zorg, samen zorgen we voor kwaliteit van zorg en we trekken 

gezamenlijk op in het ontwikkelen van 

nieuwe initiatieven. In 2020 hebben we 

binnen Samen in Zorg onze gezamenlijke 

visie opnieuw vastgesteld vanuit het 

principe dat samenwerking tussen 

ketenpartners cruciaal is voor alle 

organisaties om hun strategische doelen te 

bereiken en de zorg toekomstbestendig te 

houden. In 2021 gaan we verder aan de 

slag met onze gezamenlijke gedeelde regio 

strategie en zullen we thema’s benoemen 

voor nadere uitwerking.  

 

Een concrete uitwerking waar we in 2020 al mee aan de slag zijn gegaan is het samen 

vormgeven van de ongeplande nachtzorg.  

Het organiseren van een doelmatige Nachtzorg is op initiatief van Samen in Zorg zo’n 10 jaar 

geleden projectmatig opgezet met als doel: “ongeplande nachtzorg (23.00-7.00 uur) 

doelmatig met behoud van kwaliteit in te zetten, over de eigen organisatie- en regiogrenzen 

heen en extra administratieve druk en kosten te voorkomen”. De aanbieders van Nachtzorg 

voor de regio hebben de werkwijze na de pilot uitgerold en geborgd in de regio. 

Begin dit jaar is de werkwijze geëvalueerd. Vastgesteld is dat de huidige werkwijze wat 

‘rommelig’ is, de huidige financiering ontoereikend is en niet alle thuiszorgorganisaties 

gebruik kunnen maken van het aanbod. Er is behoefte en noodzaak om de nachtzorg 

toekomstbestendiger te maken in de regio. Inmiddels ligt er een gezamenlijk kader van ActiZ, 

V&VN en ZN (‘Samen op weg naar een toekomstbestendige wijkverpleging) en noemen de 

zorgverzekeraars onplanbare nachtzorg in hun inkoopbeleid 2021. 

We hebben met elkaar de intentie uitgesproken om alle partijen van Samen in Zorg met 

thuiszorg deel te laten nemen aan dit project met als doel om de onplanbare nachtzorg in de 

regio OUM gezamenlijk te organiseren.  

 

In de dagelijkse zorg werken we intensief samen met de ziekenhuizen, huisartsen en collega-

organisaties in de regio. We zien dat cliënten steeds langer thuis blijven wonen, dat maakt 

het noodzakelijk om continue de samenwerking op te zoeken met collega’s van andere 

organisaties. Door korte lijnen en snel inzetbare passende zorg proberen wij er voor te 

zorgen dat cliënten sneller naar hun vertrouwde omgeving thuis terug kunnen en opnames 

van korte duur blijven.  
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Interzorg is onverminderd betrokken bij het verbeteren van de samenwerking in de wijken en 

het verder verbreden van de casuïstiek aanpak bij individuele cliënten. Deze benadering met 

de kerngedachte ik kan-ik wil-ik heb nodig heeft binnen de gemeente Oss veel aandacht 

gekregen in de proeftuin “Ruwaard”. De samenwerkwijze die wij actief steunen. De aanpak 

waarbij de cliënt centraal staat en waarbij de zelfredzaamheid als uitgangspunt wordt 

genomen, blijft nadrukkelijk het uitgangspunt.  

 

Interzorg is steeds op zoek naar nieuwe vormen om mensen langer thuis te kunnen laten zijn. 

Wij erkennen de knelpunten en onderschrijven de noodzaak van de opgaven binnen de 

wijkverpleging, die minister de Jonge noemt in zijn kamerbrief van mei 2019 ”herkenbare en 

aanspreekbare wijkteams, die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het grote 

geheel van de wijk, die de toegevoegde waarde van wijkverpleging inzichtelijk maken en hun 

schaarse personeel slim inzetten”.  

 

Met een zevental organisaties wijkverpleging in de regio Nijmegen hebben we net voor 

corona deze opgave opgepakt, een stuurgroep wijkverpleging regio Nijmegen geformeerd 

en de thema’s met elkaar benoemd die we in samenwerking op gaan pakken. De 

samenwerking heeft door de corona snel intensieve vormen aangenomen en we zijn in staat 

gebleken om snel en adequaat een gezamenlijke coronaroute op te starten.  

In 2021 gaan we met elkaar verder aan de slag met onze gezamenlijke opgaven binnen de 

wijkverpleging.  
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Interzorg en medezeggenschap  
Raad van Toezicht 
Geschreven door: Susan van Wijchen 

Begin 2020 starten we met het vooruitzicht op een mooi jaar met Interzorg met de focus op 

verdere professionalisering. Echter al snel brak het Coronavirus uit en zag de wereld er voor 

iedereen anders uit. Zeker voor mensen die zorg nodig hebben en medewerkers die in de 

zorg werkzaam zijn. Maar ook voor de directie van Interzorg braken intensieve tijden aan. Het 

was alle hens aan dek. Voor de Raad van Toezicht betekende dit meer op afstand en online 

volgen wat de impact van alle landelijke maatregelen ter bestrijding van het virus zou zijn, 

voor Interzorg.  

Uiteraard heeft de Raad van Toezicht haar kerntaken zoals gebruikelijk uitgeoefend. Dat 

betekent dat we hebben toegezien op de drie pijlers van Interzorg; goede zorg, goed werk en 

een financieel gezonde organisatie.  Ook in het Coronajaar hebben we geconstateerd dat 

Interzorg een stabiele organisatie is. De continuïteit van zorg en de bedrijfsvoering is niet in 

gevaar geweest. De organisatie blijkt ook in tijden van crisis voldoende flexibel en wendbaar.  

Bij de overstap naar een ander kwaliteitssysteem, ISO 9001:2015 is zoals te doen gebruikelijk 

een externe audit uitgevoerd. Ook hieruit bleek dat de basis bij Interzorg goed op orde is. Uit 

de externe audit kwam namelijk geen enkele tekortkoming.   

Helaas heeft er geen overleg kunnen plaatsvinden met de leden van de Ondernemingsraad 

en de Cliëntenraad. In dit overleg staat vooral de ontmoeting, het gesprek en de uitwisseling 

centraal. We hechten als Raad van Toezicht aan deze overleggen en hopen uiteraard dat dit 

in 2021 weer een vervolg gaat krijgen. 

Ondanks de schaduw van de coronacrisis is Interzorg er uitstekend in geslaagd om financieel 

gezond het jaar door te komen en bovenal de zorg te kunnen blijven leveren aan de mensen 

die het het hardst nodig hebben. 

Daarnaast behoorde Interzorg, volgens Zorgkaart Nederland het afgelopen jaar bij de 10 

beste thuisorganisaties. De zorg werd beoordeeld met een 9,1. Wij zijn daar als Raad van 

Toezicht erg trots op. 

In de loop van 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad 

van Toezicht. Bram van de Langenberg is in september gestart met het verrichten van 

werkzaamheden op ZZP-basis voor Interzorg en heeft om die reden het lidmaatschap bij de 

Raad van Toezicht moeten opzeggen. In december hebben we Art Lemkens benoemd als 

nieuw lid van de Raad van Toezicht. Hij is een bekende van Interzorg en zal vanuit zijn kennis 

over de thuiszorg een goede bijdrage kunnen leveren.  

Bram van de Langenberg heeft afgelopen jaar een module: “Op weg naar nieuw Toezicht” 

gevolgd. Hij heeft de kennis en informatie die hij hier heeft opgedaan overgedragen aan de 

andere leden van de Raad van Toezicht. In 2021 willen we met deze informatie onze rol als 
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Toezichthouders een ander accent gaan gegeven. Meer gefocust en meer sparringpartner 

van de directie.  

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is: mw. Una Buning (lid), dhr. Art Lemkens 

(lid) en mw. Susan van Wijchen (voorzitter). De samenstelling van de huidige leden met hun 

diversiteit aan profielen, zijn een goede basis om de toezichthoudende rol binnen de 

principes van de Zorgbrede Governancecode naar behoren uit te voeren.  

 

Cliëntenraad 
Geschreven door: Marjo Karsmakers  

 

2020 een bijzonder jaar  

Veel van het nieuws staat in teken van de pandemie. 

Normaal gesproken ontmoeten de leden van de cliëntenraad elkaar meerdere keren per jaar. 

Op enkele een op een ontmoetingen na, was het aantal fysieke bijeenkomsten en 

persoonlijke ontmoetingen in het jaar 2020 beperkt.  

 

Gelukkig konden we elkaar wel online ontmoeten. Door gebruik te maken van technologie 

(bijvoorbeeld mail en beeldbellen) konden we toch met elkaar en met andere 

gesprekspartners blijven overleggen.  

De externe audit met de cliëntenraad is vervallen en een aantal andere bijeenkomsten zijn 

uitgesteld: het jaarlijkse overleg met cliëntenraden uit de regio, het overleg met de Raad van 

Toezicht en Ondernemingsraad, symposia en ontwikkelbijeenkomsten van LOC en 

gemeenten. Deze bijeenkomsten zullen in 2021 plaatsvinden.  

 

Nieuwe aanwas 

In 2020 hebben we Wilma Dicker als nieuw lid van de cliëntenraad mogen verwelkomen. 

Wilma Dicker is vrijwilliger op de dagbesteding van Interzorg. Zij kent de wensen en 

behoeften van de deelnemers. Het bereiken van onze achterban wordt daardoor een stuk 

eenvoudiger. De cliëntenraad blijft op zoek naar een vijfde lid. 

 

Contact met de achterban 

De cliëntenraad vertegenwoordigt haar achterban. Goed vertegenwoordigen van onze 

achterban betekent o.a. dat we luisteren naar de verhalen van cliënten. Soms is een klacht of 

opmerking van een cliënt aanleiding om vragen in het algemeen te stellen of ongevraagd 

advies te geven. Soms doen we eigen onderzoek en benaderen we cliënten.  

• Het PREM-onderzoek is een jaarlijks terugkerend verplicht cliëntervaringsonderzoek. De 

cliëntenraad heeft vragen laten toevoegen en heeft hierop 9 reacties ontvangen. De 

cliëntenraad heeft deze cliënten teruggebeld en naar hun ervaringen geluisterd. Het heeft 

ons informatie gegeven die helpt om onze achterban in de toekomst nog beter te 

kunnen vertegenwoordigen.  
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• De dagbesteding is bezocht en is gefeliciteerd met haar nieuwe onderkomen in de 

Scharrelboerderij.  

• De cliëntenraad heeft een analyse gemaakt van de meldingen van incidenten in 2020. De 

aard van meldingen is divers; variërend van valincidenten, medicatiefouten, ongewenst 

gedrag en onveilige situaties. Opvallend is dat bijna alle incidenten plaatsvinden buiten 

contactmomenten met medewerkers. Elk incident heeft aanleiding gegeven om het 

behandelplan van de cliënt te evalueren en soms tot een algemeen verbeterplan of 

aanpassen van een werkwijze. 

• Een kritische vraag van een cliënt over het mondkapjesbeleid heeft geleid tot het stellen 

van vragen en het geven van een ongevraagd advies. 

• Een klacht van een cliënt over contactonderzoek n.a.v. een coronabesmetting is 

overgedragen aan de betreffende betrokkenen van Interzorg. 

 

Communicatie en aandacht 

De cliëntenraad vindt communiceren heel belangrijk. Goede communicatie geeft aan dat er 

aandacht, betrokkenheid en zorg is voor de cliënten.  

• Het Covid-19 virus vraagt een zorgvuldige communicatie, de cliëntenraad heeft 

regelmatig een update ontvangen en vragen gesteld over de impact en gevolgen voor 

cliënten.  

• Een deel van de uitgaande brieven naar cliënten is eerst gelezen door leden van de 

cliëntenraad. De brieven zijn beoordeeld op leesbaarheid en het juist overbrengen van de 

boodschap/bedoeling. 

• Voor de website zijn een aantal informatieve artikelen geschreven o.a. over het 

inschakelen van cliëntondersteuning. Ook werd aandacht gevraagd om meer nieuws te 

vermelden op de website, zoals het behalen van de top 10 in Zorgkaart Nederland. 

• De cliëntenraad heeft meegedacht over het mantelzorg-compliment en de inhoud van de 

kerstkaart. 

• De cliëntenraad heeft onderzocht hoe zij haar leden beter kan informeren. 

 

Gevraagde en ongevraagde adviezen 

De cliëntenraad heeft de volgende adviezen gegeven: 

• Positief advies benoeming nieuw lid Raad van Toezicht. 

• Positief advies jaarrekening en begroting. 

• Een lid heeft deelgenomen aan de themasessie Ouderenzorg regionale 

samenwerkingsagenda zorgverzekeraars en gemeenten. 

• De cliëntenraad heeft een deel van hun vergoeding geschonken aan de dagbesteding om 

(spel)materiaal aan te schaffen. 

 

De cliëntenraad heeft vragen gesteld en aandacht gevraagd voor: 
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• De continuïteit van zorg, m.n. huishoudelijke hulp en dagbesteding gedurende de 

pandemie en aangedrongen om cliënten die tijdelijk minder zorg afnamen goed aandacht 

te blijven geven en zo mogelijk een alternatief aan te bieden. 

• Ondervoeding is een risico bij ouderen, het thema is besproken en wordt altijd 

opgenomen in het zorgplan. 

• Eenzaamheid onder ouderen. 

• Stimuleringsmaatregel E-Health.  

• Het actualiseren van de website. 

• Het rapport van de overheid: “Oud en zelfstandig in 2030” 

 

Ondernemingsraad 
Geschreven door: Diana van Bergen  

 

Naar een nieuwe visie  

In 2020 hebben we ons opnieuw afgevraagd wat we willen bereiken en hoe we dat willen 

bereiken. We hebben het volgende antwoord gegeven: “Wij willen meedenken met het MT 

en de directie van Interzorg in deze tijden van grote veranderingen in de zorg. Hierbij vinden 

we het belangrijk dat onze collega’s: 

- zoveel mogelijk aan het werk blijven, en  

- dat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.  

Dit is zowel in het belang van onze collega’s, als in het belang van onze cliënten. 

We zien dat veranderingen - ook binnen Interzorg - onvermijdelijk zijn. Wij vinden het 

belangrijk dat Interzorg zorgvuldig handelt naar alle medewerkers, dat medewerkers 

betrokken worden bij veranderingen, dat er naar hen geluisterd wordt en dat er met oog 

voor hun belangen wordt gehandeld. Hiervoor willen we onze stem laten horen. 

We zijn er voor de collega’s in de Verpleging en Verzorging, in de Hulp bij de Huishouding, 

Dagbesteding en Begeleiding, en voor de collega’s in de ondersteunende functies. We zijn er 

voor onze medewerkers van ons hele werkgebied, regio Nijmegen en regio Oss, Uden, 

Veghel. Het gaat ons niet om individuele belangenbehartiging. We zullen in deze gevallen 

onze collega’s stimuleren om een probleem te bespreken met de leidinggevende. 

We willen een betrouwbare partner zijn voor de directie en voor alle medewerkers. We zullen 

signalen altijd eerst verder onderzoeken, voordat we ermee naar de directie stappen. We 

proberen zo duidelijk mogelijk te communiceren en kiezen voor zo weinig mogelijk 

administratie.” 
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Wat hebben we besproken met de directie? 

Onderstaand de onderwerpen die besproken zijn in 2020 en de wijze waarop de OR 

gereageerd heeft. 

Onderwerp En wat doet de OR ermee? 

N.a.v. externe ontwikkelingen:  

Inkoop Verpleging en Verzorging en Hulp bij 

Huishouding 

OR volgt ontwikkelingen 

Organisatieontwikkeling Interzorg:  

Pilot integrale zorg  

 

Pilot is afgelopen. Integrale zorg is uitgebreid 

naar meerdere wijkteams 

Inzet van Campen (ziekteverzuim) OR volgt ontwikkelingen 

Instemming instrument RI&E  OR heeft ingestemd 

Vergoeding reistijden HV OR heeft ingestemd 

Duidelijkheid en eenduidigheid in 

verlofinschrijvingen V&V voor de zomer  

OR heeft ingestemd, onder voorwaarde dit enkel 

toe te passen als het team er niet uit komt  

Aanstelling Art Lemkens voor de RvT OR heeft positief advies gegeven 

Vacature manager Zorg  OR heeft positief advies gegeven 

Arbeidsvoorwaarden  

PBM i.v.m. corona  OR volgt ontwikkelingen 

Wet Arbeidsmarkt in Balans: medewerkers met 

een contract voor onbepaalde tijd hebben 

vaste uren gekregen  

OR volgt ontwikkelingen. WAB is 1 januari 2020 

ingegaan  

Vergoeding scholing Plusport en Next Level 

App 

Er is een vergoeding toegekend  

Werkwijze min- en maxuren en vakantie uren OR heeft positief advies gegeven  

Overig beleid Interzorg  

Monitoren verzuimcijfers  Informatief 

Monitoren van de kwartaalcijfers  Informatief 

 

Communicatie in 2020 

Communicatie is voor de OR het belangrijkste instrument. Het gaat dan om communicatie 

met de achterban, met de directie en het management, en natuurlijk ook over de 

communicatie binnen de OR. 

Vaste overlegstructuur  

Wat  Aanwezig Doel Frequentie 

OR vergadering 

(2 uur) 

Alle leden OR  Informeren, meningsvorming, 

opstellen adviezen, voorbereiding 

OV 

Eens per 3 weken 

Agenda overleg  

(1 uur) 

Directeur, voorzitter 

OR en secretaris OR 

Voorbereiding agenda OV-

vergadering 

Eens per 6 weken  

Vooroverleg 

(30 minuten) 

Alle leden OR  Voorbereiding op OV Eens per 6 weken 

voorafgaand aan de 

OV 

Overlegvergadering 

(OV) 

(2 uur) 

Directie en alle leden 

OR 

Overleg tussen directie en OR Eens per 6 weken 
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Overleg Raad van 

Toezicht en 

cliëntenraad  

(1 uur) 

Leden Raad van 

Toezicht, cliëntenraad 

en ondernemingsraad 

Informatief Eenmaal per jaar 

 

NB: het lezen van de vergaderstukken/voorbereiding gebeurt door leden OR buiten de 

vergadering 

 

Communicatie met achterban 

Via mailbox, persoonlijk contact en de nieuwsbrief. De OR heeft een eigen mailbox. 

Incidenteel sturen medewerkers hun opmerkingen en vragen naar de OR via de mail. Ook 

weten medewerkers de OR-leden te vinden en worden OR-leden persoonlijk aangesproken 

en bevraagd. 

 

Leden van de OR in 2020 

- Annie Hendriks (verzorgende IG, Noord West Lith) (uit dienst per 1-11-2020) 

- Marion van der Eerden (verzorgende IG, Nijmegen West Centrum) 

- Diana van Bergen (helpende, Maashorst)  

- Ans van der Heijden (verzorgende IG, Heesch/Rosmalen) 

- Renate Wijgers (medewerker HbH, Oss Noord) 

- Vivianne Verbeek (wijkverpleegkundige, Heesch/Rosmalen) 

- Marie Peters (verzorgende IG, Nijmegen Midden Zuid) (nieuw lid per 1-1-2020) 

 

Specifieke taken 

- Diana van Bergen, voorzitter 

- Marion van der Eerden, secretaris  

   

Scholing van OR-leden 

I.v.m. de corona-pandemie hebben we in 2020 geen cursus kunnen volgen.   

 

En wat in 2021? 

In 2021 zal de OR veranderingen en ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig 

hierin vragen stellen meedenken, adviseren en participeren in de besluitvorming. Ons doel 

blijft hierin zowel het belang behartigen van onze collega’s als dat van Interzorg. Dit zullen 

wij doen door zowel de werkgelegenheid en werkgezondheid van onze collega’s te 

verbeteren en te waarborgen en bij te dragen aan het goed functioneren van Interzorg in al 

haar doelstellingen. 

Voor 2021 hopen wij dat we toegankelijk zijn voor onze collega’s en dat wij, daar waar nodig, 

hun belangen kunnen behartigen.  

 

 

 


