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Voorwoord 

In 2015 is Bruggerbosch geconfronteerd met tal van veranderingen in en rond de ouderenzorg. Allereerst is 
het overheidsbeleid erop gericht geweest de positie van de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger te 
versterken. Verder is vanaf 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) van kracht 
geworden, waardoor cliënten langer thuis blijven wonen en financieringsstromen veranderen. Tegelijk zijn 
er bezuinigingen in de zorg doorgevoerd. Deze ontwikkelingen werken door in veel processen bij 
Bruggerbosch. 
 
In het verslagjaar 2015 heeft Bruggerbosch dan ook op basis van die externe ontwikkelingen en evaluaties 
bezuinigingen doorgevoerd en een herstructurering. De kwaliteit en continuïteit van de zorg- en 
dienstverlening voor onze cliënten en risicobeheersing waren hierbij het uitgangspunt.  
 
Mede naar aanleiding van de veranderende omstandigheden is het meerjarenbeleid van Bruggerbosch 
Onderscheidend in dementiezorg, 2014 - 2017 geëvalueerd. Het blijkt dat Bruggerbosch ondanks de 
omstandigheden veel slagen heeft gemaakt. Zo zijn er diverse nieuwe producten en diensten ontwikkeld en 
is de samenwerking met verschillende kenniscentra en –netwerken versterkt. Bruggerbosch wordt in 
toenemende mate gezien als een kennispartner op het gebied van dementiezorg.  
 
In 2015 is geconstateerd dat de organisatiestructuur onvoldoende flexibel is en een verdere ‘verplatting’  
van de organisatie gewenst is. Mede om deze reden is eind 2015 gestart met een reorganisatie, waarbij het 
concept van zelforganiserende teams is ingevoerd. Bruggerbosch is daarmee op weg gegaan van een 
taakgerichte lijnorganisatie naar een klantwaarde- en vraaggestuurde organisatie. De reorganisatie en 
invoering van zelforganiserende teams moeten ertoe leiden dat we onze doel en onze ambities als 
specialist in dementiezorg kunnen realiseren, zodat de toekomstbestendigheid van Bruggerbosch 
toeneemt. Om de laatste reden is een fusieproces met AriënsZorgpalet gestart. 
 
Dergelijke veranderingen zorgen voor onzekerheid bij de medewerkers en emoties. Zo heeft de 
reorganisatie ertoe geleid dat van een aantal medewerkers in goed overleg afscheid is genomen; we 
moeten voortaan met minder mensen hetzelfde werk doen. Ondanks deze onzekerheden hebben de 
medewerkers de schouders eronder gezet en zich flexibel opgesteld. 
 
Dit jaarverslag over 2015 gaat nader in op genoemde veranderingen, de consequenties ervan en de reactie 
erop van Bruggerbosch. Hieruit blijkt dat Bruggerbosch flexibel kan meebewegen met de veranderende 
situatie en vragen van haar cliënten.  
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1| Profiel van de organisatie 

 Algemene identificatiegegevens 1.1.

Naam verslagleggende rechtspersoon Bruggerbosch 

Adres Gronausestraat 752 

Postcode 7534 AM 

Plaats Enschede 

Telefoonnummer 053 4607777 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41027832 

E-mailadres info@bruggerbosch.nl 

Internetpagina www.bruggerbosch.nl 

 

 Structuur van het concern 1.2.

Bruggerbosch is een stichting die gevestigd is in Enschede. Statutair heeft de stichting heeft als doel 
psychogeriatrische en somatische hulp te bieden, zowel klinisch als poliklinisch en in de ruimste zin van het 
woord. 

 

 

 

mailto:info@bruggerbosch.nl
http://www.bruggerbosch.nl/
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Bruggerbosch is voor alle indicatiegebieden toegelaten en kent als enkelvoudige organisatie een 
Familieraad (cliëntenraad) en een Ondernemingsraad. 

 

 Kerngegevens 1.3.

1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering 

Bruggerbosch is er voor mensen met verschillende vormen van dementie: naast mensen met reguliere 
vormen van dementie bieden we zorg aan jong dementerenden, mensen met het Korsakovsyndroom, 
mensen met Huntington en mensen die gerontopsychiatrische klachten hebben. Wij bieden voor deze 
doelgroepen dagbehandeling aan met gespecialiseerde activiteiten op begeleidings- en verzorgingsniveau. 
 
Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegevens  Aantal/bedrag 
2015 

Aantal/bedrag 
2014 

Cliënten per 31-12-2015   

Aantal cliënten in instelling op basis van zzp 300 286 

Aantal extramurale cliënten 122 130 

Capaciteit   

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met 
verblijfszorg per einde verslagjaar 

203 203 

Productie gedurende het verslagjaar   

Aantal dagen zorg met verblijf 73005 73294  

Aantal dagdelen dagbesteding 17546 20540 

Aantal uren extramurale productie 0          0 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde 
verslagjaar 

414 434 

Aantal fte’s in loondienst per einde verslagjaar 251 267 

Bedrijfsopbrengsten   

Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 18.361.733 € 19.159.460 

Waarvan wettelijk budget € 16.974.598 € 18.325.148 

Waarvan Opbrengsten Wmo €       520.380                   

Correcties voorgaande jaren €         80.752  

Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties €         20.075 €         68.520 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten €       388.630 €       535.518 

Waarvan subsidies €       377.298 €       230.274 

 

1.3.2. Werkgebieden  

Enschede is het hoofdwerkgebied van Bruggerbosch, maar wij zijn ook actief in Twente: in de 
Zorgkantoorregio Twente en in een aantal van de Twentse Gemeenten.   
 

1.4 Samenwerkingsrelaties 

Sinds 2009 is Bruggerbosch hoofdaannemer van de Dementieketen Zuidoost-Twente. In deze keten doen 

ook de volgende organisaties mee op basis van een overeenkomst met het Zorgkantoor Twente: 
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 Alifa;  

 AriënsZorgpalet; 

 Livio; 

 Medisch Spectrum Twente; 

 Mediant; 

 Steunpunt Informele Zorg; 

 Trivium Meulenbelt Zorg; 

 Zorggroep Manna; 

 Zorgcentrum De Posten; 

 Huisartsen; 

 klankbordpartners als Alzheimer Nederland afdeling Twente, zorgboeren Twente, gemeente Enschede 
en Haaksbergen. 

 
Speerpunten voor deze dementieketen zijn: 

 vroegsignalering; 

 diagnostiek; 

 geleiding naar passende zorg, begeleiding en behandeling 

 scholing mantelzorgers en vrijwilligers, casemanagers; 

 delen van kennis rond dementie in brede zin. 
 
Steeds nadrukkelijker zoeken en vinden wij ook de samenwerking met de andere Twentse dementieketens 
en hun partners. Eind 2015 is een plan ontwikkeld om verder op te treden als één Twentse Dementieketen 
met Bruggerbosch als hoofdaannemer, die de ketenregisseurs levert voor heel Twente. 
 
Daarnaast maakt Bruggerbosch deel uit van de keten voor palliatieve zorg. Bruggerbosch is tevens lid van 
IZO (InterZorg Ouderen) Twente, waar vrijwel alle zorgaanbieders in Twente lid van zijn. Ook is 
Bruggerbosch lid van de brancheorganisatie Actiz. 
  
Bruggerbosch werkt op allerlei gebieden samen met andere organisaties. Zo hebben wij op het gebied van 
zorgverlening (contractuele) samenwerkingsverbanden met de volgende partijen: 

 GGZ-instelling Mediant, die een medewerker bij Bruggerbosch heeft gedetacheerd op de speciale 
afdeling voor mensen met dementie én gedragsproblemen met een psychiatrische achtergrond. Ook 
werken we samen met Mediant in de opleiding van GZ-psychologen. 

 Mediant, Alifa en Livio voor het AlzheimerCafé. 

 Mediant, Livio en het MST Bruggerbosch is daarnaast actief op het gebied van kennisdeling en -
ontwikkeling. Daarvoor hebben we samenwerkingsverbanden met diverse kennisinstituten en 
zorgorganisaties: 

 Met het UNO UMCG (Universitair Netwerk Ouderenzorg-Universiteit Medisch Centrum Groningen) en 
RRD (Roessingh Research and Development) werken we samen voor onderzoek rond dementie.  

 Met AriënsZorgpalet en Livio vindt samenwerking plaats voor de opleiding van verpleeghuisartsen.  

 Om gebruik te maken van de inhoudelijke kennis van dementie is er samenwerking met Lang zult u 
Wonen.   

 Voor kennisdeling over specifieke doelgroepen werken we samen met het Kenniscentrum jonge mensen 
met dementie in Overijssel en het Korsakov kennisnetwerk. 

 Met de opleidingsinstituten ROC Twente, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool en de Vrije 
Universiteit Amsterdam werken we aan kennisontwikkeling op het gebied van bewegen.  
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Ten slotte werken we met andere partijen samen in uiteenlopende nieuwe initiatieven die de diagnose van 
dementie en de zorg voor dementerenden verder verbeteren. Op dit gebied werkt Bruggerbosch samen 
met de volgende partijen: 

 Met Veiligheid Vitaliteit Voor Senioren werken we aan de ontwikkeling van een ‘toolkit domotica’.  

 Met het Medisch Spectrum Twente werken we samen voor het verrichten van diagnostiek. Zo is in 
samenwerking met huisartsen, Roset en Thoon en in IZO-verband een flowchart voor huisartsen 
ontwikkeld. 

 In 2015 zijn onder aanvoering van Bruggerbosch twee ontmoetingscentra voor dementerenden met 
mantelzorgers gestart: één in samenwerking met AriënsZorgpalet en één in samenwerking met Cura. 
Met Power is een ontmoetingscentrum voor dementerenden in voorbereiding. 

 in samenwerking met de buurtvereniging is op het terrein van Bruggerbosch ‘de Kloostertuin’ ingericht: 
hier ontmoeten buurtbewoners en bewoners van Bruggerbosch elkaar. 

 Verder zijn we in gesprek gegaan met Atlant Zorggroep over mensen met de ziekte van Huntington, met 
Olcea over mensen van Syrisch Orthodoxe herkomst en met Longlife over dementiezorg voor Turkse om 
te zien wat we kunnen betekenen voor deze nieuwe doelgroepen.  
 

 

2| Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

 Normen voor goed bestuur 2.1.

Bruggerbosch onderschrijft de Zorgbrede Governancecode (2010) volledig. De verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden staan vermeld in de statuten. Het reglement van de Raad van Toezicht en het reglement van 
de Raad van Bestuur zijn van kracht; beide reglementen zijn opgesteld naar model van de NVTZ. Verder 
hanteert Bruggerbosch de model-klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties. 
 

 Raad van Bestuur/Directie 2.2.

Het reglement Raad van Bestuur regelt de rechten en plichten van de Raad van Bestuur. Bruggerbosch kent 
een eenhoofdige Raad van Bestuur. De directeur–bestuurder heeft een tweetal nevenfuncties, beide 
onbezoldigd: 

 bestuursvoorzitter van Sundjata, charitatieve organisatie; 

 bestuurslid van Florence Nightingale Instituut, tot 1 mei 2015. 
 
De afspraken over de informatie die de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht dient te verschaffen 
zijn in het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur en het informatieprotocol 
vastgelegd. 
 
In het jaarlijkse beoordelingsgesprek heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat de Raad van Bestuur zijn 
functie naar behoren en conform het reglement vervult. De arbeidsovereenkomst van de bestuurder is met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2015 gewijzigd en omgezet in een vast dienstverband. De bezoldiging 
van de bestuurder is conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 
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 Toezichthouder (Raad van Toezicht) 2.3.

2.3.1. Samenstelling en bezoldiging 

Door de profielen voor de afzonderlijke leden is in de Raad van Toezicht deskundigheid op alle 
aandachtsgebieden aanwezig. De aandachtsgebieden zijn: 

 (para)medisch, verpleging, verzorging en/of andersoortige zorgverlening; 

 kwaliteit en veiligheid; 

 personeel en organisatie-aangelegenheden; 

 financiële en economische zaken; 

 governance en algemeen bestuurlijke zaken; 

 marketing en communicatie. 
 
De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit de volgende personen. 

Naam Rol/aandachtsgebied Functie/Nevenfuncties 

De heer R. Witting (1948) 
 

Voorzitter 
Benoemd per 1-7-2013 
Aandachtsgebied: governance 
en algemeen bestuurlijke zaken 

 Zelfstandig adviseur 

 Lid Raad van Toezicht 
Onderwijs Groep Amersfoort 

 Voorzitter Commissie van 
Toezicht op de 
Arrestantenzorg Politieregio 
Oost-Nederland Apeldoorn 

 Voorzitter van bestuur 
Fuldauerstichting Hengelo 

Mevrouw G.P.L. ter Denge-
Alards (1957) 
 

Vice-voorzitter  
Benoemd 1-1-2008 
Herbenoemd 1-1-2012 
Afgetreden 1-1-2016 
Aandachtsgebied: personeel en 
organisatie-aangelegenheden  

 Directeur van Bureau voor 
Mediation, Coaching en 
Consultancy 

 Lid Provinciale Staten 
Overijssel 

 Voorzitter ledenraad Univé 
Oost  

 Lid landelijke ledenraad 
Univé U.A. 

 Voorzitter KBO Losser 

 Gastdocent voor WGV Zorg 
en Welzijn 

 Lid Expertisenetwerk Zorg 
CDA-Tweede Kamer 

De heer A.N. Kreuwel (1966) 
 

Lid 
Benoemd 1-1-2009 
Herbenoemd 12-12-2012 
Aandachtsgebied: financiële en 
economische zaken 

 Controller 

 Lid raad van commissarissen 
van woningbouwvereniging 
Domijn Enschede tot 1-7-
2015 

 Bestuurder van Stichting ZGT 
Overzee Almelo/Hengelo 
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De heer R.O. van Vliet (1976) 
 

Lid 
Benoemd 1-1-2011 
Herbenoemd 1-1-2015 
Aandachtsgebied: medische, 
verpleegkundige of 
andersoortige zorgverlening, 
kwaliteit en veiligheid 

 Revalidatiearts in Roessingh, 
centrum voor revalidatie 

 Lid medisch stafbestuur van 
Roessingh 

 Lid van het bestuur 
landelijke werkgroep 
revalidatieadviescentra – 
Vereniging Spierziekten 
Nederland 

De heer M.J. Schnitzler (1973) Lid 
Benoemd 1-9-2013 
Bezet kwaliteitszetel van de 
Familieraad 
Aandachtsgebied: marketing en 
communicatie, 
zorggerelateerde activiteiten 
 

 COO Univar 

 Lid raad van advies De Beer 
International 
 
 
 

 
Alle leden van de raad zijn (her)benoemd voor een periode van vier jaar. De reglementaire tweede termijn 
van mevrouw Ter Denge-Alards is per 31 december 2015 geëindigd. Vanwege de voorgenomen fusie heeft 
de Raad van Toezicht besloten de ontstane vacature niet in te vullen. Op verzoek van de Raad van Toezicht 
en het bestuur zal mevrouw Ter Denge de instelling in adviserende zin bijstaan tot de fusiedatum. 
Voorafgaand aan de besluitvorming hierover heeft de Raad van Toezicht zich ervan vergewist, dat een 
adviesrol na beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet in strijd is met de wet- en 
regelgeving, de zorgbrede governancecode, de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht. 
  
De leden van de raad zijn gehonoreerd conform de adviesregeling van de NVTZ voor de honorering van de 
raden van toezicht van zorginstellingen 2013 en conform de regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Tevens is voor de Raad van Toezicht een opleidingsbudget 
vastgesteld en hebben individuele leden scholing in diverse onderwerpen genoten. 
 
2.3.2.  Werkwijze Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht is aangesloten bij 
de NVTZ en hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden de adviesregelingen van de NVTZ zoveel 
mogelijk.  

De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 zeven maal. Iedere vergadering is door de voorzitter in een 
gesprek met de bestuurder voorbereid. Voorafgaand aan de Raad van Toezichtvergadering heeft de Raad 
van Toezicht buiten aanwezigheid van de bestuurder overlegd over de onderwerpen die aan de orde 
waren.  
 
In dit verslagjaar heeft tevens veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht en de 
bestuurder in commissies die de Raad van Toezicht had ingesteld. In 2015 betrof het de volgende 
commissies: 

 implementatie van de innovatiestrategie; 

 Raad van Toezicht / Raad van Bestuur-fusieoverleg; 

 kwaliteit van zorg; 

 beoordeling en beloning bestuurder.  
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In een afzonderlijke themabijeenkomst hebben de Raad van Toezicht en de bestuurder gesproken over de 
strategie/ouderenzorg in de toekomst. Verder heeft de Raad van Toezicht in het begin van het verslagjaar 
een werkbezoek gebracht aan de resultaatverantwoordelijke eenheid Zorg & Welzijn en de 
ondersteunende dienst. In dat kader hebben de raadsleden ook gesproken met de managers en het 
middenkader.  
 
De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht waren tweemaal aanwezig bij het overleg tussen de 
directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad, overeenkomstig artikel 24 WOR. De bedoeling was ook dat 
een lid van de Raad van Toezicht aanwezig zou zijn bij een vergadering van de Familieraad. Vanwege een 
interne herstructurering van de Familieraad heeft dit niet kunnen doorgaan.  
 
2.3.3. Evaluatie en deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft in een afzonderlijke bijeenkomst zijn eigen functioneren geëvalueerd.  
 
Er is eerst gekeken naar de verbeterpunten uit 2014. De Raad van Toezicht heeft de focus verbeterd op 
onderwerpen die aan de orde moesten komen. Ook heeft de raad daar duidelijker prioriteiten in gesteld. 
Verder is nu beter toezicht op de planning en control mogelijk doordat de ondersteunende dienst is 
aangepast. Ten slotte is de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht aanzienlijk verbeterd. 
 
De zelfevaluatie over 2015 leverde de volgende belangrijke (verbeter)punten op: 

 de Raad van Toezicht interacteert nog te weinig systematisch met stakeholders; 

 de besluitvorming van de Raad van Toezicht dient beter gemonitord te worden. 
 
In de evaluatie is tevens bepaald op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht behoefte hebben 
aan nadere training of opleiding. Bruggerbosch speelt hierbij een faciliterende rol. 
 
2.3.4. Beoordeling en bezoldiging van de bestuurder 

De Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek gehad met de bestuurder. Voorafgaand aan dat  
gesprek heeft een feedbackgesprek plaatsgevonden tussen het managementteam en de bestuurder, en zijn 
de meningen van de afzonderlijke Raad van Toezichtleden geïnventariseerd. Vervolgens hebben de 
voorzitter en de vicevoorzitter het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd op basis van 
de resultaten van het feedbackgesprek, de inventarisatie en de competenties die de raad voor de 
bestuurder had opgesteld. De Raad van Toezicht heeft op grond van deze beoordeling de jaarlijkse 
verhoging van de honorering van de bestuurder vastgesteld. De bezoldiging van de bestuurder is conform 
de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 
 
2.3.5. Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht 

Externe ontwikkelingen, waaronder de bezuinigingen die Bruggerbosch moest realiseren, hebben 
organisatieontwikkeling en herinrichting van de organisatie noodzakelijk gemaakt. Dit ging gepaard met 
een ingrijpende aanpassing van de formatie. Tegelijkertijd maakten deze ontwikkelingen een strategische 
heroriëntatie en innovatie noodzakelijk. In elke vergadering van de Raad van Toezicht is de raad 
geïnformeerd over de actuele bedrijfsvoering en de implementatie van de innovatiestrategie. In de tweede 
helft van 2015 is de samenwerking met AriënsZorgpalet in een stroomversnelling geraakt. In 2015 is er 
intensief overleg geweest met AriënsZorgpalet over het voornemen tot een fusie. Voor de begeleiding van 
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de fusievoorbereiding is een gezamenlijk fusieoverleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 
ingesteld. Het streven is om per 1 januari 2017 tot een fusie te komen.  
 
De Raad van Toezicht is zowel in de vergaderingen als daarbuiten geïnformeerd over klachten/incidenten 
over de zorg en de acties die het bestuur naar aanleiding van deze klachten/incidenten heeft ondernomen. 
In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht meer structuur gebracht in de bespreking van de 
afzonderlijke klachten met de bestuurder. Twee leden van de raad hebben nader overleg gehad met de 
bestuurder over de gerapporteerde klachten/incidenten vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de zorg.  
 
De goedkeuring van de jaarrekening heeft plaatsgevonden op basis van het oordeel en in aanwezigheid van 
de extern accountant. Daarbij is een mogelijke claim van de Belastingdienst in verband met de Wet 
Vermindering Afdracht (WVA) aan de orde geweest. 
 
In het verslagjaar zijn de volgende onderwerpen voor goedkeuring in de Raad van Toezicht aan de orde 
gekomen: 

 goedkeuring jaarrekening 2014;  

 profielschets lid Raad van Toezicht; 

 toestemming ondertekening hypotheekakte Waarborgfondszorg; 

 Treasury-statuut; 

 dechargering bestuurder voor (financieel) beleid 2014; 

 reservering vertrekbevorderende maatregelen;  

 opdrachtomschrijving Fusieplan AriënsZorgpalet - Bruggerbosch; 

 goedkeuring intentieverklaring fusie AriënsZorgpalet - Bruggerbosch; 

 goedkeuring geheimhoudingsverklaring fusie-intentie AriënsZorgpalet - Bruggerbosch; 

 inhuren adviseur voor fusietraject; 

 fusieplanning AriënsZorgpalet - Bruggerbosch; 

 goedkeuring begroting 2016; 

 notitie Uitvoering WNT2 / honorering Raad van Toezicht en bestuurder; 

 arbeidsovereenkomst bestuurder.  
 

 Medezeggenschaporganen 2.4.

3.4.1. Familieraad 

Bruggerbosch kent in plaats van een cliëntenraad een Familieraad, omdat Bruggerbosch overwegend zorg 
verleent aan mensen met dementie. Een secretarieel medewerkster van Bruggerbosch ondersteunt de 
Familieraad. De Familieraad heeft geen eigen beheer over een budget, maar heeft in het jaar 2015 alle 
financiële aanvragen gehonoreerd gekregen.  
 
In 2015 is het voorzitterschap van de Familieraad overgedragen aan een nieuwe voorzitter. De Familieraad 
kijkt naar mogelijkheden van een vaste, onafhankelijke voorzitter. Verder hebben in 2015 twee leden van 
de Familieraad afscheid genomen en zijn twee nieuwe leden tot de Familieraad toegetreden. De 
Familieraad bestaat momenteel uit zes personen. Er is ruimte voor meer leden. Vacatures voor nieuwe 
leden met expertise waaraan in de Familieraad behoefte is, worden geplaatst in de Bruggerkoerier.   
 
Activiteiten Familieraad in 2015: 

 Leden van de Familieraad hebben plaatsgenomen in de werkgroepen Herziening MDO en Zorg aan Zet!  

 De Familieraad was betrokken bij het overleg met het Zorgkantoor om in aanmerking te komen voor een 
hoger budget. 
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 De Familieraad was betrokken bij het voorgenomen plan Fusie Bruggerbosch – AriënsZorgpalet. 

 De Familieraad was betrokken bij het cliëntentevredenheidsonderzoek.  

 De Familieraad was betrokken bij bezuinigingen. 
 
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van ‘verandering’. Gekeken is waar en hoe de Familieraad actiever 
kan participeren in de organisatie en hoe de Familieraad gestructureerder te werk kan gaan. In 2015 
vonden de vergaderingen van de Familieraad één keer per twee maanden plaats. Vanwege de 
voorgenomen fusie met AriënsZorgpalet is afgesproken om in 2016  één keer per maand te vergaderen 
waarbij één keer per twee maanden de bestuurder aanwezig is.  
 
3.4.2. Ondernemingsraad 

Bruggerbosch heeft een Ondernemingsraad (OR) waarin verschillende disciplines binnen de organisatie zijn 
vertegenwoordigd. De OR bestond in het verslagjaar uit negen leden. De OR heeft in 2015 negen keer een 
OR-vergadering gehouden. Elf keer was er een overlegvergadering met de directeur-bestuurder en de 
manager bedrijfsbureau. Tijdens twee van die vergaderingen was een vertegenwoordiging van de Raad van 
Toezicht aanwezig. De besproken onderwerpen waren zeer divers. Zo is er onder andere gesproken over: 

 goed werkgeverschap / gedragscode; 

 ziekteverzuim; 

 ontmoetingscentrum Glanerbrug; 

 beleidsnotities HRM; 

 financiën/begroting; 

 het opleidingsbeleid 2015 - 2018; 

 ROBO- en MIC-meldingen met de daarbij behorende toename van agressie;  

 het medewerkerstevredenheidonderzoek en de uitkomsten daarvan; 

 de marktpositionering van Bruggerbosch; 

 pre-mobiliteit, de nieuwe organisatiestructuur/formatieplaatsenplan;  

 het sociaal plan (OR-leden als toehoorder aanwezig); 

 de administratieve organisatie.  
 
De OR heeft op de volgende onderwerpen een instemmingsverzoek ontvangen: 

 vakantiereglement: instemming is door de OR verleend;  

 preambule sociaal plan: instemming is door de OR niet verleend; 

 investering ICT WIFI: instemming is door de OR verleend; 

 pilot zelfroosteren: instemmingsverzoek is nog in behandeling; 

 medewerkerstevredenheidonderzoek: instemming is door de OR verleend. 
 
De OR heeft op onderstaande onderwerpen een adviesverzoek ontvangen: 

 starten met pilot Productive Care (Zorg aan Zet!): de OR heeft positief advies gegeven om met de pilot 
te starten, maar heeft kanttekeningen geplaatst bij de verdere uitrol;  

 offerte KPMG Plexus: de OR heeft positief advies gegeven;  

 herinrichting: de adviesaanvraag is nog in behandeling. 
 
De OR heeft in verband met de fusie-intentie een fusiecommissie ingesteld.  
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3| Algemeen beleid 

 Visie, strategie en meerjarenbeleid 3.1.

De missie van Bruggerbosch 
Bruggerbosch heeft de ambitie om een toonaangevende rol te vervullen in de dementiezorg. Hiervoor 
voert Bruggerbosch een onderscheidend product- en dienstenportfolio op zowel lokaal als regionaal 
niveau. Bruggerbosch wil mensen met dementie en hun directe familieleden in staat stellen gedurende het 
proces van dementie zo veel en zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals zij dat wensen, bij 
voorkeur in de eigen, vertrouwde woonomgeving. Slechts wanneer dat niet langer mogelijk is, gebeurt dit 
in een van de woningen binnen Bruggerbosch. Binnen een veilige woonomgeving richt onze zorg zich erop 
de cliënt: 

 te ondersteunen in het verlies van vaardigheden en functies als gevolg van de dementie en 

 te stimuleren om (nog) wel aanwezige vaardigheden en functies zo lang mogelijk te blijven benutten. 
 
Bruggerbosch ondersteunt de volgende doelgroepen in alle fasen van het ziekteproces: 

 mensen met algemeen bekende vormen van dementie; 

 jong dementerenden; 

 mensen met Korsakov; 

 mensen met gerontopsychiatrie. 
 
We onderzoeken nog in hoeverre voor de doelgroep Huntington een aparte benadering en positionering 
noodzakelijk is.  
 
Bruggerbosch wil zich ook met goed werkgeverschap onderscheiden als expert op het gebied van 
dementie.  
 
De visie van Bruggerbosch 
Kwaliteit van leven en leven zoals de dementerende dat gewend is, staat centraal bij Bruggerbosch. Ieder 
mens, ook de dementerende mens, heeft het recht om, waar mogelijk, de regie over het eigen leven in 
eigen handen te houden. Bruggerbosch hanteert hierbij het motto: ‘het is het huis van de bewoner’. Familie 
en vrienden blijven daarom zoveel mogelijk deel uitmaken van de leefwereld van de bewoner. Dit betekent 
dat de bewoners of deelnemers dagbehandeling en hun familieleden: 

 hun relatie moeten kunnen voortzetten zoals ze dat het liefst willen, binnen Bruggerbosch of tijdens de 
zorgverlening vanuit Bruggerbosch; 

 hun eigen gewoontes, rituelen en eigen ‘aardigheden’ binnen Bruggerbosch moeten kunnen 
voortzetten, ook als deze voortvloeien uit andere opvattingen of uit een andere cultuur. 

 
Ook medewerkers en vrijwilligers maken deel uit van de woon- en leefwereld van de bewoners. Door samen 
continu te zoeken naar de juiste balans tussen wat de bewoner zelf kan en waar hulp bij nodig is, houdt de 
bewoner zoveel mogelijk de regie over het eigen leven.  
 
Op grond hiervan zijn de volgende beleidsthema’s voor de periode 2014-2017 geformuleerd:  

 Bruggerbosch wil zijn positionering als specialist dementiezorg uitbreiden. 

 Bruggerbosch wil zich positioneren en profileren als goede werkgever.  
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Daarnaast zal Bruggerbosch:  

 een actieve rol spelen binnen ketenzorg en netwerkorganisaties; 

 inspelen op ontwikkelingen, o.a. op het gebied van onderzoek en innovatie. 
 

 Algemeen beleid in het verslagjaar 3.2.

In 2015 zijn vanwege de externe ontwikkelingen veel veranderingen in Bruggerbosch doorgevoerd. Mede 
onder invloed van de bestuurlijke herinrichting (2013) is het algemene beleid aangepast. Eind 2015 zijn we  
gestart met de voorbereidingen van een reorganisatie en de invoering van zelforganiserende teams. 
Uitgangspunt daarbij is om de regie van de cliënt en zijn wettelijke vertegenwoordiger te versterken (Van 
Rijn, 2015). 
 
Het meerjarenbeleid van Bruggerbosch Onderscheidend in dementiezorg, 2014 – 2017 is naar aanleiding 
van de veranderende omstandigheden geëvalueerd. Het blijkt dat we al veel slagen hebben gemaakt, 
bijvoorbeeld in het doelgroepgerichte werken. De interne verhuizing van de doelgroepen heeft geleid tot 
kortere lijnen: het blijkt eenvoudiger om doelgroepgericht expertise te delen en te verbinden. Binnen de 
teams rondom doelgroepen liggen kansen voor medewerkers om specialist te worden, zoals voor een 
maatschappelijk werkende die alles weet van mensen met Korsakov. Daar liggen uitdagingen voor 
Bruggerbosch en de medewerkers. Ook zijn er, ondanks de vele interne en externe veranderingen, diverse 
expertiseproducten ontwikkeld. En er is gewerkt aan voorwaarden, zoals het automatiseren van diverse 
bedrijfsprocessen en de herinrichting van de unit Dagbesteding. Medewerkers werken mede hierdoor 
doelgerichter en efficiënter. Diverse processen zijn meer ‘lean’ ingericht. Daarnaast is de samenwerking 
met diverse kenniscentra en -netwerken versterkt. Bruggerbosch wordt hierdoor in toenemende mate 
gezien als een kennispartner op het gebied van dementiezorg. 
 
De invoering van de WMO  en de bezuinigingen hebben in 2015 gevolgen gehad voor de dagbehandeling. 
Zo is de productie van dagbehandeling verlaagd, omdat indicaties minder snel worden afgegeven. Tegelijk 
zijn de zorgvragen complexer geworden. In lijn met deze externe ontwikkelingen en het meerjarenbeleid 
ligt de focus op de doelgroep jong dementerenden, op begeleiding, intensieve dagopvang en op 
kortdurende dagopvang. De bezuinigingen hebben de organisatie ertoe gedwongen om beleid, 
doelstellingen en ambities bij te stellen. Zodoende zijn de jaarplannen en de bedrijfsvoering aangepast.  
 
Bruggerbosch werkt met resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) per doelgroep. Hiermee heeft 
Bruggerbosch een instrument in handen om adequaat klant- en doelgroepgericht te sturen op kwaliteit van 
zorg. Tegelijkertijd maakt dat het mogelijk om structureel specifieke, doelgroepgerichte kennis te delen en 
expertiseproducten te ontwikkelen. 
 
De HR-afdeling verandert mee met de interne en externe veranderingen, naar een meer faciliterende rol. 
De lijn is verantwoordelijk en leidend. De ontwikkelingen vragen van zowel de organisatie als de 
medewerkers dat zij toegerust zijn met de juiste competenties zodat ze flexibel kunnen meebewegen met 
de veranderingen. Goed werkgeverschap sluit daarop aan en is ook onlosmakelijk verbonden met het 
realiseren van onze ambitie om specialist in dementiezorg te zijn. Daartoe is de strategienota Goed 
Werkgeverschap besproken in diverse geledingen. De notitie Goed Werkgeverschap is met de OR 
besproken; de reacties van de OR zijn in de notitie verwerkt.  
 

De bezuinigingen hebben in 2015 geleid tot het vertrek van enkele medewerkers. De afdeling HR had in 
2015 een belangrijke begeleidende en adviserende rol hierin. Eind 2015 is er vanwege een reorganisatie in 
2016 een nieuw sociaal plan opgesteld. Doorvoering van de reorganisatie zal de nodige inspanningen van 
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de afdeling HR, de managers en de medewerkers van Bruggerbosch vragen. De afdeling HR zal de managers 
en zorgteams, die met minder mensen de kwaliteit voor onze cliënten waarborgen, blijven faciliteren.  
  
De impact van de veranderingen waren groot voor alle betrokkenen. De medewerkers en managers hebben 
zich hierbij altijd professioneel en flexibel opgesteld, ondanks de soms ingrijpende maatregelen, zoals 
functiewijzigingen. 
 
Het vrijwilligersbeleid van Bruggerbosch Boeien en binden van vrijwilligers is in 2015 verder ingevoerd. Het 
beleid is erop gericht de juiste match te realiseren tussen vraag en aanbod en tussen vrijwilliger en taken. 
Bij het boeien en binden van vrijwilligers is het van cruciaal belang vrijwilligers te waarderen voor wat zij 
doen en zich welkom te laten blijven voelen.  
 
De veranderende financieringsstromen hebben gevolgen voor het verpleeghuis. Bruggerbosch heeft hier in 
2015 op geanticipeerd door in kritische bedrijfsprocessen efficiencyslagen te maken. Zo zijn de volgende 
efficiencyslagen gemaakt:  

 We werken met een ‘flexibele schil’ van medewerkers (flexwerkers) voor dagbehandeling en het 
verpleeghuis. 

 De medewerkers van de activiteitenbegeleiding zijn geschoold in het uitvoeren van Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen (ADL).  

 De facilitaire medewerkers zijn losgekoppeld van de formatie van de woning. Zij worden centraal 
aangestuurd en zijn hierdoor, bijvoorbeeld bij ziekte, flexibel inzetbaar. 

 Het verzorgend wassen is ingebed in de dagelijkse zorgverlening. 

 De begroting is doorgelicht op mogelijke besparingen.  

 Er is beleid geformuleerd over formatie en er zijn afspraken gemaakt over tijdelijke contracten.  

 De formatie per bedrijfsonderdeel is doorgelicht en daar waar mogelijk verminderd, bijvoorbeeld bij de 
ondersteunende diensten, zoals de interne- en restauratieve dienst en het bedrijfsbureau.  

 
De efficiencyslagen hebben ertoe geleid dat er financiële en personele ruimte gecreëerd is om de kwaliteit 
van zorg te borgen en zowel de kwaliteit van zorg als de dementie-expertise van Bruggerbosch naar een 
hoger plan te tillen (conform meerjarenbeleid). Op deze wijze heeft Bruggerbosch geanticipeerd op de 
veranderende omstandigheden. Zo blijft het ook in 2016 mogelijk om de kwaliteit van zorg te continueren 
en efficiënt in te spelen op veranderende vragen van cliënten en de rol van de gemeente als 
portefeuillehouder van Wmo-zorg. 
 
Behalve de acties vanwege de veranderende financieringsstromen zijn er diverse andere acties in gang 
gezet en doorontwikkeld. Zo hebben in 2015 de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: 
 
Organisatieontwikkeling 

 De bestuurlijke herinrichting 2013 is geëvalueerd. 

 Begin 2015 is het ontmoetingscentrum Glanerbrug geopend en eind 2015 is het ontmoetingscentrum 
’t Ribbelt geopend in samenwerking met Cura Twente. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de 
opening van ontmoetingscentrum Twekkelerveld voor 2016. De medewerkers zijn flexibel inzetbaarheid 
op basis van het aantal deelnemers. 

 Medio 2015 is het fusietraject met AriënsZorgpalet gestart, de fusie-intentieverklaring is ondertekend. 

 Eind 2015 is gestart met de invoering van zelforganiserende teams.  

 De managers Wonen zijn in 2015 doorgegroeid in hun functie. Naar verwachting komt de functie van 
manager Wonen te vervallen bij de reorganisatie.  
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HR-beleid en -instrumenten 

 Er worden structureel meer functioneringsgesprekken gevoerd.  

 De uitgangspunten in Goed Werkgeverschap zijn in personeelsinstrumenten in-, door- en uitstroom 
beleid, het werving en selectie- en het introductiebeleid opgenomen. 

 Intramuraal zijn tijdelijke contracten niet of nauwelijks meer verlengd. 

 Het personeelsgegevenssysteem is geïmplementeerd, waardoor medewerkers digitaal toegang hebben 
tot hun gegevens. Medewerkers en leidinggevenden hebben nu ook toegang tot de personeelsdossiers. 

 Er is in één straat een pilot gestart waarbij medewerkers via het medewerkersportal het rooster en hun 
openstaande diensten digitaal kunnen inzien.  

 
Opleiding 

 Via het managementdevelopmenttraject hebben de managers aandacht besteed aan de thema’s: 
timemanagement, planmatig werken en projectmanagent, vergadertechniek en de rol van de voorzitter. 

 De invoering van het Elektronisch Zorg Dossier (EZD) is in 2015 afgerond: de medewerkers zijn hiervoor 
multidisciplinair geschoold via e-learning en getoetst in de praktijk.  

 Het leervolgsysteem wordt ingevoerd; E-learning is gedeeltelijk ingevoerd.  
 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 3.3.

Bruggerbosch sponsort geen maatschappelijke doelen. De organisatie wordt immers zelf met 
gemeenschapsgelden gefinancierd. Bruggerbosch geeft vorm aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen door omwonenden zoveel mogelijk bij het leven in en om het verpleeghuis te betrekken. De 
activiteitenbegeleiding organiseert daarvoor diverse activiteiten, waaronder de wandeldriedaagse. 
Daarnaast komen de kinderen van basisschool De Eschmarke regelmatig langs voor activiteiten als een 
spelletjes- of zangmiddag en er vinden op het terrein van Bruggerbosch regelmatig activiteiten van de 
school plaats. Verder is in samenwerking met bewoners uit de buurt op het terrein van Bruggerbosch de 
‘Kloostertuin’ opgezet: volkstuintjes voor zowel bewoners uit de buurt als de bewoners van Bruggerbosch. 
En in het kader van NL doet! zijn met vrijwilligers diverse tuinwerkzaamheden verricht en is het 
tuinmeubilair schoongemaakt.  
 
Geregeld bleek het aantal parkeerplaatsen op het terrein van Bruggerbosch niet voldoende te zijn. Het 
aantal plaatsen is daarom met 40 uitgebreid. De parkeerplaatsen die het dichtst bij de hoofdingang liggen, 
zijn aangemerkt voor de bezoekers. 
 
Op het gebied van milieu blijft Bruggerbosch zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen. Dit blijft 
continu onder de aandacht van management en organisatie. De warmtekrachtkoppeling, aangeschaft in 
2010, is vanwege de lage energieprijzen ook dit jaar niet gebruikt.   
  

 Naleving gedragscodes 3.4.

Bruggerbosch heeft een gedragscode over respectvolle bejegening. In deze gedragscode staat beschreven 
hoe wij binnen Bruggerbosch met elkaar omgaan. De gedragscode geldt voor iedere medewerker in de 
organisatie, betaald en onbetaald (vrijwilligers, stagiaires) en is vastgelegd in een protocol dat terug te 
vinden is op het intranet van Bruggerbosch. Iedere medewerker/vrijwilliger ontvangt de gedragscode bij 
het ondertekenen van zijn/haar (arbeids)overeenkomst.  
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 Risicoparagraaf 3.5.

3.5.1. Strategie en operationele activiteiten 

In 2015 heeft de RVE Zorg & Welzijn de veranderingen doorgevoerd die voortvloeiden uit de evaluatie van 
de bestuurlijke herinrichting (2013). Op basis hiervan is beleid ontwikkeld voor de herinrichting van het 
primaire proces. Er is veel aandacht besteed aan het borgen van de regiefunctie van de wettelijke 
vertegenwoordiger, bijvoorbeeld in het zorgplan van de cliënten. In 2015 is verder het 
cliënttevredenheidonderzoek en een medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de 
wettelijke vertegenwoordigers tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening in Bruggerbosch. De 
medewerkers waren mede door alle veranderingen en toenemende onzekerheden minder tevreden. Het 
management is in 2015 gestart met gesprekken met medewerkers en teams om zodoende  gezamenlijk een 
antwoord te vinden op de vraag hoe om te gaan met de veranderende omstandigheden. Daarnaast is er 
veel aandacht besteed aan het in beeld krijgen van mogelijke risico’s van de veranderende 
financieringsstromen, de komende reorganisatie en bezuinigingen voor de bedrijfsvoering. Er is o.a. 
gekeken naar mogelijke risico’s van de herverdeling van (flex)formatie. Daarbij golden behoud van kwaliteit 
en veiligheid, en continuïteit van zorg én goed werkgeverschap als voorwaarden.  
 
Binnen en vanuit de RVE Behandeling & Expertise is enerzijds continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering en 
-borging van het primaire proces. Anderzijds is gewerkt aan een verdieping van een van de speerpunten uit 
het meerjarenbeleidsplan van Bruggerbosch: specialist zijn in dementiezorg. Er is aandacht besteed aan 
mogelijke risico’s, trends en ontwikkelingen en wat dit betekent voor de professionals van Bruggerbosch. 
De programmagroep Expertise heeft in nauwe samenwerking met de RVE Zorg & Welzijn en het 
bedrijfsbureau in de periode 2014 - 2015 in dat kader diverse producten ontwikkeld, te weten: 

 Scholing en training aan professionals 
Er is een scholingsmap ontwikkeld. De website van Bruggerbosch is ingericht met het opleidingsaanbod 
voor zorgprofessionals. Er is een start gemaakt met het verkopen van scholingen, waaronder PDL, 
scholing over dementie voor vrijwilligers, scholing voor werkbegeleiders en gastlessen kleinschalig 
wonen en dementie. Het productportfolio kan worden aangepast op basis van behoeften in de markt.  

 Tijdelijke deelname en opname  
 De tijdelijke deelname op dagbehandeling en de tijdelijke opname in het verpleeghuis bieden 

mogelijkheden op het gebied van aanvullende diagnostiek en advies voor thuis. Er is een pilot gedaan.  

 Themabijeenkomsten  
In 2015 zijn er voor belangstellenden zes themabijeenkomsten gehouden over dementie op initiatief van 
de maatschappelijk werkenden. De themabijeenkomsten worden goed bezocht. 

 Gespreksgroepen/cursus mantelzorgeducatie 
Twee groepen van acht tot tien deelnemers hebben een cyclus van acht bijeenkomsten doorlopen. Dit 
waren partners en kinderen van mensen met een dementie.  

 Werken in de 1e lijn  
 Een eerste stap hierin is gezet door samenwerking te zoeken tussen de specialisten 

ouderengeneeskunde (SO) van Bruggerbosch en een groep huisartsen in gezondheidscentrum Eudokia.  

 Symposium Heeft het verpleeghuis toekomst?  
Bruggerbosch vindt het belangrijk om kennis en inzichten te delen en heeft in dit kader een symposium 
georganiseerd over de toekomst van het verpleeghuis. Diverse sprekers hebben hun visie gegeven op de 
zorg van de toekomst.  

 Werkgroep Bewegen 
Leden van de werkgroep Bewegen hebben een aantal workshops verzorgd op het gebied van bewegen, 
o.a. bij het landelijke congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg.   
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In het kader van de veranderende financieringsstromen heeft Bruggerbosch geparticipeerd in de Wmo-
aanbesteding. Bruggerbosch heeft zich ingeschreven voor Maatschappelijke Ondersteuning en Zelfstandig 
Leven en heeft beide toegekend gekregen.  
 
In 2015 heeft Bruggerbosch deelgenomen aan het project Populatiegebonden financiering. Samen met 
andere partijen uit het veld heeft Bruggerbosch onderzocht op welke wijze het aanbod op het gebied van 
zorg en welzijn gerealiseerd kan worden met minder geld. Bruggerbosch heeft het convenant mede 
ondertekend. Medio 2015 stagneerde dit project. Het is niet gelukt om samen met de gemeente afspraken 
te maken over hoe met een aanzienlijk verlaagd budget zorg is te leveren die voldoet aan de gestelde eisen. 
In 2015 is het wel gelukt om binnen het project samen met AriënsZorgpalet het ontmoetingscentrum 
Glanerbrug op te zetten. Deze is begin 2015 geopend.  
 
3.5.2. Financieel beleid 

Begin 2015 is de eigen bedrijfsvoering kritisch doorgelicht met een aantal analyses. Zo heeft het bedrijf 
HHM gekeken naar de norm voor personele inzet van verzorging en welzijn, en overhead versus de 
werkelijkheid bij Bruggerbosch. Een soortgelijk onderzoek heeft plaatsgevonden door deelname aan de 
benchmark van ActiZ. De uitkomst van beide onderzoeken was dat de overheadkosten bij Bruggerbosch 
veel te hoog waren. Dit betreft dan met name de overhead buiten de directe zorg en behandeling. Ook 
binnen Zorg & Welzijn bleek het aantal leidinggevenden hoog. Eveneens is begin 2015, met de ActiZ 
Impactanalyse Tool, een meerjarenraming opgesteld waarbij rekening is gehouden met afnemende omzet 
en een lager tarief in 2016 en 2017. 
 
De uitkomsten van de onderzoeken hebben geleid tot het besluit om de overhead fors te reduceren. Dat 
heeft, voor het grootste deel, reeds in 2015 zijn beslag gekregen. In de begroting 2016 is wederom een 
bedrag opgenomen voor een verdere reductie van personeel. Of dit daadwerkelijk nodig is, zal voor een 
groot deel afhangen van de (verwachte) omzet in 2016 en verder. Bekend is dat het macrokader een dip 
laat zien in 2017. 
 
Ook is begin 2015 besloten tot het programma Zorg aan Zet! Doel van dit programma is de teams in de zorg 
zelf betere werkprocessen te laten bedenken. Hierin worden de teams gedurende ca. 1½ jaar begeleid. 
Doel is zowel extra tijd aan cliënten te besteden als medewerkers cliëntgerichter te laten werken. Ook zal 
dit programma meer participatie van de familie vragen en een hogere bijdrage van vrijwilligers. Verder 
zullen de teams steeds meer zelforganiserend worden. 
 
Aansluitend is er het voornemen tot een fusie met AriënsZorgpalet, waardoor de overhead (buiten de zorg) 
verdere kan afnemen. Voor dit alles geldt wel dat de kost voor de baat uitgaat: tegenover een reguliere 
winst in 2015 van € 409.885, staat een incidenteel verlies van € 677.475, waardoor er totaal een verlies is 
van € 267.590. Het incidentele verlies wordt veroorzaakt door Zorg aan zet! (ca. € 107.000), extern adviseur 
reorganisatie (ca. € 40.000), fusiekosten (ca. € 13.000) en kosten van de transitie (ca. € 518.000). Voor 2016 
is er een reguliere begroting met een positief resultaat van € 70.000, waartegenover een incidenteel 
resultaat staat van € 1,2 mln. negatief. 
 
De solvabiliteit bedroeg per 31 december 2015 23%, terwijl de budgetratio 32% bedroeg. Volgens de 
meerjarenraming zijn deze eind 2016 op hun dieptepunt, respectievelijk circa  19% en 27,7%. Daarna zullen 
zij weer gaan stijgen. 1 
 

                                                           
1
 Het Waarborgfonds Zorg (WfZ) gaat uit van een minimum van 15% als norm voor de budgetratio.  
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De kasstroom bedroeg € 325.470 positief. Er is geen behoefte aan additionele financiering. Gedurende 
2015 is nagegaan of de lening van de Waterschapsbank vervroegd aflosbaar was, maar dit bleek financieel 
niet interessant. Er zijn geen financiële instrumenten ingezet door Bruggerbosch. 
 
Zoals bij alle zorginstellingen wordt een belangrijk deel van de risico’s veroorzaakt door besluiten van de 
overheid. Zo heeft het besluit om ZZP 1 t/m 3 niet meer te indiceren als gevolg dat intramurale zorginstel-
lingen die hierdoor getroffen worden, zich toeleggen op de zwaardere zorg. Daarmee gaan ze concurreren 
met zorgaanbieders die al op dat terrein zaten, zoals Bruggerbosch. Ook het streven om cliënten langer 
thuis te houden, is niet in het voordeel van de intramurale zorgaanbieders. Vooralsnog zijn de bedden in 
Bruggerbosch nagenoeg geheel bezet geweest, maar de toekomst blijft uiteraard ongewis. Leegstaande 
bedden hebben uiteraard consequenties voor de formatie van Zorg & Welzijn. Gelukkig kan Bruggerbosch 
daarop reageren vanwege de flexibele schil van medewerkers. 
 
Bij de dagopvang (extramurale zorg) heeft de overgang naar de Wmo negatieve gevolgen, omdat de Wmo-
tarieven lager zijn dan de WLZ-tarieven De Wmo-tarieven liggen onder de integrale kostprijs, maar zijn 
hoger dan de variabele kosten, zodat het vooralsnog in financiële zin zinvol is om deze zorg te blijven 
bieden.    
 
Met het Zorgkantoor is een productieafspraak voor 2016 gemaakt in lijn met de aanvraag van 
Bruggerbosch. Evenals in 2015 garandeert Menzis slechts 95%, in het kader van ‘geld volgt cliënt’, alhoewel 
in 2015 uiteindelijk 100% van de productie is vergoed. De som van Menzis’ productieafspraken met al haar 
zorgaanbieders is echter hoger dan het budget, waardoor Menzis slechts 98,4% kan betalen als alle 
zorgaanbieders de productieafspraken 100% volmaken. Hier zit dus een risico dat zich moeilijk laat 
inschatten. 
 
Voor de productieafspraak 2016 moest Bruggerbosch een zelfanalyse en ontwikkelingsplannen opstellen. 
De kwaliteit van de ontwikkelingsplannen zou een 3% hoger tarief dan het basispercentage van 93% van 
het NZa-tarief kunnen opleveren. Met Zorg aan Zet! heeft Bruggerbosch deze 3% verkregen. Maar dit 
percentage wordt pas betaald als Bruggerbosch heeft aangetoond dat de verwachte verbeteringen 
daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Hiertoe heeft Bruggerbosch in januari 2016 een nulmeting 
ingeleverd bij Menzis.  
 
In overleg met het Zorgkantoor in maart 2016 bleek dat de beoordeling door het Zorgkantoor coulant zal 
plaatsvinden.  
 
In december 2015 werd tevens bekend, dat Bruggerbosch 1,5% extra tarief kan verkrijgen het programma 
Waardigheid en Trots uit te voeren. De Ondernemingsraad en de Familieraad moeten de plannen hiertoe 
goedkeuren; verder is er geen toetsing door Menzis.    
 
In 2015 is besloten om te investeren in iPads om zowel de kwaliteit van en de efficiency in de zorg te 
verbeteren. Dat maakte vervanging van het WiFi-netwerk noodzakelijk, omdat het bestaande zeer slecht 
functioneerde. De totale investering bedroeg ca. € 240.000. 
 
3.5.3. Wet- en regelgeving 

In 2015 is Bruggerbosch overgeschakeld naar een nieuw systeem om incidenten te melden (VIM-systeem). 
Hiermee is de registratie van incidenten van cliënten en medewerkers gekoppeld. De 
managementinformatie over incidenten is nu beter zichtbaar. Ook is de melding en daaraan gekoppelde 
verbeteractie direct zichtbaar voor de medewerker die de melding heeft gedaan. Mede daardoor kan de 
verbetering direct op de werkvloer plaatsvinden.  
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In 2015 heeft de Inspectie van de GezondheidsZorg (IGZ) een onaangekondigd bezoek gebracht aan 
Bruggerbosch. Zij was tevreden over de geboden kwaliteit van zorg en hadden een drietal verbeterpunten. 
De verbeteringen lagen op het gebied van medicatiedistributie en controle van de medicatievoorraad en 
verbetering van de risicosignalering van zorgvragen van onze cliënten. Alle verbeterpunten zijn uitgevoerd 
en geborgd in de organisatie. De IGZ is hierover geïnformeerd en is hiermee akkoord. 
  
Bruggerbosch bereidt zich voor op nieuwe wetgeving zoals de Wet zorg en dwang. Hoewel de wetgeving 
momenteel stagneert in de Eerste Kamer worden voorbereidingen verder vormgegeven. 
 

 Voorbereid op de toekomst  3.6.

3.6.1 Toekomstbepalende gebeurtenissen 

De maatschappij verandert en daarmee ook de gezondheidszorg. De samenleving stelt andere eisen aan de 
ouderenzorg: de zorgvraag verandert, en de cliënt en de familie zijn mondiger. De regie van zorg zal 
nadrukkelijk en expliciet bij de cliënt komen te liggen. Zorgaanbieders dienen hun activiteiten hierop af te 
stemmen (Van Rijn, 2015) en hun organisaties hierop in te richten. Het is van belang de cliëntbeleving 
expliciet als vertrekpunt te nemen en de inbreng van de cliënt en zijn vertegenwoordiger te borgen.  
 
Dementie is een groeiend probleem. Het aantal dementerenden zal volgens Alzheimer Nederland in 2050 
toegenomen zijn tot 500.000, onder meer door de vergrijzing. De vraag naar (dementie)zorg zal daardoor 
toenemen. Een groot deel van de dementerenden zal langer thuis wonen en de (over)belasting van de 
mantelzorgers zal toenemen. Omdat het beleid van de overheid erop is gericht opname in een instelling zo 
lang mogelijk uit te stellen, zullen verpleeghuizen naar verwachting complexere zorg gaan verlenen. Het 
blijft in dat licht van belang om voldoende, in het bijzonder hooggeschoolde, gespecialiseerde en 
talentvolle medewerkers te werven en te behouden. Dat zal in de toekomst mogelijk lastiger worden, 
doordat er zich andere partijen op de zorgmarkt begeven en de concurrentie op het gebied van 
dementiezorg toeneemt. Naar verwachting komt ook de arbeidsmarkt voor vrijwilligers onder druk te 
staan. 
 
Verder wordt de marktwerking in de zorg verder doorgevoerd. Er zijn daardoor minder financiën 
beschikbaar. Er vindt een verschuiving van geldstromen plaats van AWBZ naar Wet langdurige intensieve 
zorg, Wmo en de Zorgverzekeringswet. Een groot deel van de dagbehandelingsplaatsen gaat over naar de 
Wmo, wat gepaard gaat met budgetkortingen. Het Zorgkantoor maakt lagere productieafspraken en voert 
op de tarieven bezuinigingen door. Er is sprake van (structurele) volumedaling. 
 
Zorgorganisaties dienen zich bewust te zijn van hun mogelijke toegevoegde waarde voor de cliënt en zijn of 
haar familie/omgeving, hun positionering en propositie, de onderscheidende elementen van de organisatie 
en de bedrijfsvoering. We moeten meer doen met minder geld. Zo ook in Bruggerbosch.  
 
3.6.2. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling  

Bruggerbosch investeert in onderzoek op het gebied van dementie. In het kader hiervan zijn 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met:  

 het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG); 
doel van deze samenwerking is om met aangesloten partners wetenschappelijk onderzoek te verrichten 
op gebied van langdurige zorg en dementie en uitkomsten te delen;  
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 Kenniscentrum jonge mensen met dementie in Overijssel; doel: oprichting en vormgeving 
kenniscentrum; 

 het Korsakov Kennisnetwerk; 

 Roessingh Research & development; doel van deze samenwerking is om bij te dragen aan onderzoek 
naar toepassing van techniek bij mensen met een dementie; 

 Eudokia: samenwerking met 1e lijnpraktijk;  

 Lang zult u wonen, kennispartner.  
 
Bruggerbosch is sinds 2015 als kennispartner verbonden aan Lang zult u wonen, die dit jaar gestart is met 
een campagne Lang zult u wonen met dementie: een vervolg op de bewustwordingscampagne van Lang 
zult u wonen, die in 2013 startte. De nieuwe campagne heeft als doel om een dementievriendelijke 
samenleving te creëren. Via folders, een website en een tv-serie krijgen mensen tips om het huis 
dementievriendelijk te maken. Bruggerbosch is kennispartner van Lang Zult U Wonen en is onder andere 
actief betrokken bij de tv-serie uit het najaar 2015. Er vindt in dit kader samenwerking plaats met: 

 Alzheimer Nederland, Alzheimer café en het bestuur van afdeling Twente;  

 de Vrije Universiteit van Amsterdam op gebied van bewegen; 

 de instelling Zorg voor ouderen; 

 Roset (huisartsen); 

 Veiligheid Vitaliteit Voor Senioren op het gebied van een ‘toolkit domotica’.  
 

3.6.3  Deskundigheidsbevordering  

  
Om een specialist in dementiezorg te zijn, zijn er verschillende experts van Bruggerbosch geschoold:  

 onze GZ-psycholoog is opgeleid tot ouderenpsycholoog; 

 Bruggerbosch beschikt altijd over één psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en we verzorgen de 
opleiding in samenwerking met Mediant en AriënsZorgpalet; 

 een fysiotherapeut nadert afronding van haar opleiding Geriatrisch Fysiotherapeut;  

 de verpleegkundig specialist heeft de opleiding tot Master of Science in de verpleegkunde afgerond; 

 de verpleegkundigen blijven door een terugkerend bijscholingsprogramma bekwaam op gebied van 
voorbehouden en risicovolle handelingen, BHV, evacuatieleider en coachende vaardigheden; 

 alle artsen volgen jaarlijks bij- en nascholing om hun verplichte accreditatiepunten te halen, een tweede 
arts zal de kaderopleiding Psychogeriatrie volgen; 

 de beleidsmedewerker kwaliteit volgt de opleiding MBA;   

 een opleidingsfunctionaris en een ergotherapeut zijn opgeleid tot PDL-docent.  
 
Het streven is om specifieke expertise te borgen in de organisatie, bijvoorbeeld in vakgroepen. 
Tegelijkertijd verzorgen onze disciplines verschillende scholingen aan helpenden, verzorgenden en 
verpleegkundigen van Bruggerbosch en leveren een bijdrage aan externe scholingen in kader van het 
vermarkten van onze expertise.  
 

4|  Kwaliteit van zorg 

 Cliënt staat centraal 4.1.

Bruggerbosch wil continu weten wat belangrijk is voor de cliënten. De inbreng van de wettelijke 
contactpersonen is hiervoor onontbeerlijk. In 2015 is er dan ook veel aandacht aan besteed om in gesprek 
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te gaan en te blijven met de wettelijke vertegenwoordiger, zowel in de periode voor opname van de cliënt, 
bij de opname, als tijdens het verblijf in Bruggerbosch. Tijdens elk contactmoment wordt gesproken over 
wat van belang is in de zorg- en dienstverlening, maar ook over mogelijke risico’s en hoe die zijn te 
voorkomen.  
 
Ook in 2015 lag de focus op veilig wonen, werken en een goede kwaliteit van leven voor alle cliënten. 
Bruggerbosch streeft ernaar dat cliënten zich prettig voelen en het naar hun zin hebben. In woningen, maar 
ook op andere plekken in de organisatie besteden we veel aandacht aan zinvolle dagbesteding, bewegen en 
ontspanning.  

 Het zorgplan van de cliënt is het vertrekpunt  4.2.

Het zorgplan van elke bewoner en deelnemer bespreken we minimaal twee keer per jaar tijdens het 
multidisciplinaire overleg (MDO). Indien nodig houden we een tussentijds MDO. Voorafgaand aan het MDO 
wordt digitaal een risicokaart ingevuld en wordt de inbreng van de wettelijke contactpersoon gevraagd. Zijn 
er aandachtspunten en/of risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van huidletsel, (onder)voeding of valgevaar 
dan maken we daar afspraken over, die in het zorgplan van de cliënt komen. Na elk MDO ontvangt de 
wettelijke contactpersoon het zorgplan voor goedkeuring en ondertekening. Het beweegplan van de 
bewoner is onderdeel van het zorgplan. Tijdens het reguliere MDO evalueren we die.  

4.3  Respectvolle bejegening  

Een respectvolle bejegening hebben we hoog in het vaandel staan. Bruggerbosch werkt continu aan een 
woon- en werkklimaat waarbinnen de kwaliteit van zorg voor de cliënten centraal staat en voldoende 
ruimte en veiligheid is om mogelijke risico’s bespreekbaar te maken. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij 
een sleutelbegrip. De leidinggevenden sturen hier hun medewerkers en processen op aan.  
 
 

5|  Kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering 

 Transparantie en risico’s   5.1.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en adviseert die. De Raad van Toezicht 
is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar en 
de Raad van Bestuur. Mogelijke risico’s die de organisatie risico loopt, stelt de Raad van Toezicht aan de 
orde.  
  
De Familieraad als vertegenwoordiger van de wettelijke contactpersonen is een belangrijke 
gesprekspartner als het gaat over wat belangrijk is voor de cliënt. De Familieraad spreekt structureel met 
de bestuurder, onder andere over mogelijke risico’s op elk niveau van de organisatie, bijvoorbeeld de 
bezuinigingen en/of de bezetting in de woningen. Om zicht te krijgen op mogelijke risico’s spreekt de 
Familieraad ook met medewerkers over specifieke thema’s, zoals kwaliteit van zorg, het rookbeleid, 
veiligheid en welzijn. De Familieraad is een structurele gesprekspartner bij het in 2015 gestarte fusieproces 
met AriënsZorgpalet.  
 
In 2015 zien we in toenemende mate de effecten van de bezuinigingen en veranderende 
financieringsstromen, die vanaf 1 januari 2015 doorgevoerd zijn. Doordat cliënten later in het verpleeghuis 
komen zien we dat de complexiteit van zorg toeneemt. Tegelijkertijd is de personele bezetting verminderd. 
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Hiermee nemen risico’s toe. Om minimaal dezelfde kwaliteit te blijven realiseren en voldoende aandacht 
aan risicobeheersing te blijven besteden zijn er verdere efficiencyslagen doorgevoerd in de kritische 
processen. Ook is de aansturing van de facilitaire medewerkers gecentraliseerd. De acties hebben ertoe 
geleid dat geld en formatie is vrijgemaakt voor de bezetting in woningen.  

 Risicomanagement en kwaliteitsbeheersing 5.2.

Er was in 2015 sprake van een toename van bewoners met complexe zorg. Door toename van het aantal 
cliënten met Korsakov en gerontopsychiatrie waren er ook meer agressie-incidenten. Naast de scholing 
over de empathieve-directieve benadering zijn medewerkers getraind in het omgaan met bewoners die 
agressief kunnen zijn. Eind 2015 is een werkgroep gestart om zicht te krijgen op de factoren die we kunnen 
beïnvloeden om agressie te voorkomen en/of te beperken, zoals de benaderingswijzen.  
 
Om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen worden dienstroosters per straat opgesteld. Hierbij 
kijken we naar een juiste verhouding kwaliteit en kwantiteit van de inzet van personeel. Ook de inzet van 
vrijwilligers is hierbij erg belangrijk. Het streven blijft om, daar waar mogelijk, vaste en voor de bewoners 
vertrouwde medewerkers in de woningen in te zetten. Dit stelt eisen aan de flexibiliteit van medewerkers 
en managers als het gaat om de beheersing en bewaking van processen.  
 
Het kwaliteitsbeleid van Bruggerbosch is (in)gericht op het beheersen van risico’s en het verbeteren van 
processen. Een leven zonder risico’s is niet mogelijk, ook niet in Bruggerbosch; wel proberen we risico’s 
zoveel mogelijk te voorkomen en te beheersen. In 2015 is daarom het integrale veiligheidssysteem verder 
ingevoerd. Veiligheid kent vele aspecten. Het veiligheidsbeleid richt zich op vier veiligheidsdomeinen: zorg, 
werk, gebouwen en bedrijfsvoering.  
 
Alle medewerkers kunnen incidenten melden in een Melding Incidenten Cliëntensysteem (MIC) en een 
systeem voor het melden van incidenten met medewerkers (ROBO). Er is sprake van een hoge 
meldingsbereidheid onder de medewerkers. Met behulp van deze systemen is het mogelijk om snel de 
factoren per incident in beeld te krijgen, te analyseren en gerichte acties te ondernemen, maar ook om 
trends op te sporen. De managers gebruiken het MIC- en ROBO-systeem om risico’s op tijd in beeld te 
krijgen en op basis daarvan de juiste acties te ondernemen. Zij hebben ook een controlerende en 
bewakende rol voor het uitvoeren van verbeterplannen. De teams handelen ter plekke. Beide meldingen 
staan standaard op de agenda van de teambesprekingen. Tijdens de teambespreking worden de MIC- en 
ROBO-meldingen gebruikt om te leren van de incidenten en risico’s te voorkomen en/of te beperken voor 
de cliënten en hunzelf.  
 
We zien op basis van de meldingen dat het aantal val-, agressie- en medicatie-incidenten hoog is. Diverse 
werkgroepen zijn gestart om verbeterplannen op te stellen en uit te voeren. Bruggerbosch is nagenoeg 
‘fixatievrij’. In 2015 is er één bewoner conform wet BOPZ gefixeerd; dit is vastgelegd in het behandel- en 
zorgplan van de betreffende bewoner.  
 
Het beleid tegen oudermishandeling is uitgewerkt en ingezet. Er is een aandachtsfunctionaris aangesteld, 
protocollen/werkprocessen zijn uitgedacht en uitgeschreven en er worden plannen ontwikkeld om ze 
organisatiebreed onder de aandacht te brengen. In 2015 is de procedure Voorbehouden Handelingen, zoals 
injecteren, uitgevoerd door bekwame en bevoegde medewerkers. De betreffende medewerkers zijn 
allemaal via e-learning geschoold en hun registraties zijn geborgd in een leervolgsysteem. Op deze wijze 
worden risico’s voor de bewoners en de organisatie beperkt.  
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De door de AO/IC-regeling voorgeschreven controles en rapportages zijn in 2015 uitgevoerd. Mede op basis 
hiervan zijn processen aangepast en verbeterd en verbeterplannen gemaakt. Dit is een continu en 
dynamisch proces. Eind 2014 heeft de IGZ in overleg met de betrokken partijen, zoals Zorgverzekeraars 
Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg besloten om zelf risico-indicatoren uit te vragen. In 2015 heeft de 
IGZ geen uitvraag risico-indicatoren uitgevoerd. Risico-inventarisaties op het gebied van bedrijfsvoering, 
zoals financiën, zijn wel uitgevoerd.  
 
Het managementteam heeft diverse rapportages tot zijn beschikking om op tijd de juiste acties in te zetten 
voor de kwaliteit en veiligheid voor cliënten en medewerkers. Op basis van diverse metingen in 2015 is 
onder meer vastgesteld dat er sprake is van een toename van onbegrepen of agressief gedrag en dat het 
maken van afspraken met vrijwilligers en de controle op die afspraken onvoldoende geborgd is. Een 
belangrijk middel om dit te borgen is het Elektronisch ZorgDossier (EZD). Daarin kunnen medewerkers de 
afspraken uit het zorgplan en de benaderingswijze vinden. 
 
De (jaarlijkse) directiebeoordeling is een belangrijk instrument voor het management om organisatiebreed 
zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en (mogelijke) risico’s. De directiebeoordeling is besproken met de 
managers RVE en de MT-leden. Vervolgens is de directiebeoordeling door de manager RVE besproken met 
de managers Wonen. De centrale vragen hierbij waren of de kwaliteit van zorg gewaarborgd is, waar 
cliënten en medewerkers mogelijk risico lopen en welke maatregelen kunnen worden ingezet. Zo werkt 
Bruggerbosch vanuit een gezamenlijk vertrekpunt efficiënt en effectief aan kwaliteit van zorg en 
risicobeheersing op elk organisatieniveau.  

 Interne (risico) beheersing van processen en procedures  5.3.

De managers Wonen hebben een sleutelfunctie bij het signaleren van risico’s en het bewaken en 
beheersen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De medewerkers zijn hierbij de ‘ogen en oren’ 
van de manager Wonen. De procedure Knelpunten in de zorg geeft medewerkers houvast bij het 
vroegtijdig zicht krijgen op mogelijke risico’s. De procedure is tot op uitvoerend niveau ingevoerd. In 
toenemende mate is er sprake van risicobewustzijn en wat dit betekent voor de cliënten, maar ook voor de 
medewerker en de organisatie 
 
Het MDO is voor de manager Wonen (als voorzitter van dit overleg) en voor de specialist 
ouderengeneeskunde een belangrijk instrument om mogelijke (structurele) risico’s te signaleren en 
kwaliteit van zorg te waarborgen. Zij maken dit binnen het overleg op straatniveau bespreekbaar. Samen 
voeren zij op basis van analyses gerichte (preventieve) maatregelen uit en monitoren die. In het 
werkoverleg van de manager Wonen en de manager RVE is het agendapunt ‘actuele zorgplannen en 
zorgdossiers’ een vast agendapunt. 
 
De uitkomsten van de Prospectieve Risico Inventarisaties, die bijvoorbeeld uitgevoerd zijn op de processen 
rondom medicatiedistributie, mondzorg en agressie, dienen als basis om in elke resultaatverantwoordelijke 
eenheid Zorg & Welzijn de juiste maatregelen te treffen, samen met de behandel- en zorgteams.  
Medewerkers van de ondersteunende diensten voeren structureel controles uit op het gebied van 
schoonmaak en veilige voedselbereiding. Zij bespreken de uitkomsten van de metingen met o.a. de 
managers Wonen. De manager Wonen zet samen met het team verbeteracties uit en is verantwoordelijk 
voor de uitvoering en bewaking van de acties. Hij wordt hierbij geadviseerd door bijvoorbeeld de 1e 
medewerker schoonmaakdienst of de manager Restauratieve dienst. De managers bewaken en controleren 
de afspraken tijdens structurele werk- en overlegmomenten.  
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Op woningniveau kunnen managers Wonen beschikken over een Melding Incidenten Cliënten-systeem. 
Met dit systeem is het mogelijk om snel de factoren per incident in beeld te krijgen, te analyseren en 
gerichte acties te ondernemen. Tevens is het mogelijk om vast te stellen of incidenten een meer structureel 
karakter krijgen. Ook hebben managers toegang tot het meldsysteem voor incidenten met medewerkers 
(ROBO). De meldingen worden geanalyseerd en geven handvatten voor de juiste maatregelen om adequaat 
te handelen in cliënt- en afdelinggebonden situaties. Met name het multidisciplinaire team, waaronder de 
VIG-specialist en gedragsverpleegkundige, hebben een belangrijke rol als ondersteunend ‘vangnet’ van de 
zorgteams, ook als het gaat om (preventieve) acties opstellen en uitvoeren.  
 
De managers bewaken de voortgang en controleren in werkoverleggen of de afspraken zijn uitgevoerd, 
zodat de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk verbetert. Samen met de manager RVE bewaken de 
managers Wonen een aantal belangrijke onderwerpen, onder andere de inzet van vrijheidbeperkende 
maatregelen en de wet BIG als het gaat om het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Met onder 
andere interne audits en kwaliteitscontroles, zoals de schoonmaakcontrole en controle veilige voeding 
wordt getoetst of ingezette maatregelen het gewenste resultaat hebben. 
 
Er wordt zodoende continu gewerkt aan het op een hoger plan brengen van de kwaliteit van de zorg- en 
dienstverlening. Hiertoe is binnen Bruggerbosch een kwaliteitsmanagementmodel ingevoerd en ingericht 
conform de HKZ-normen voor verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 2010. Behalve over het HKZ versie 
2010-certificaat beschikt Bruggerbosch over de keurmerken Veilig Voedsel (HACCP) en Passieve Dagelijkse 
Levensverrichtingen (PDL). 

 Klachten 5.4.

Bruggerbosch kent een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris behandelt en handelt 
klachten af van cliënten conform de wettelijke eis. De taken van de klachtenfunctionaris zijn 
klachtenregistratie, klachtenopvang, klachtenbemiddeling, hulp bij het indienen van een klacht bij de 
Regionale Klachtencommissie en het verzorgen van rapportages aan de Raad van Bestuur.  
 
De klachtenfunctionaris houdt een vertrouwelijke schriftelijke registratie bij van klachten en bemiddeling 
voor de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris vervaardigt jaarlijks een overzicht in geanonimiseerde 
vorm van de klachten en bemiddelingen en doet aanbevelingen om  klachten te voorkomen. Het overzicht 
is bestemd voor de Raad van Bestuur, een samenvatting wordt opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag. 
 
De klachtenfunctionaris heeft in 2015 zes klachten ontvangen van cliënten. De klachten hadden betrekking 
op de communicatie en de verleende zorg. In 2014 waren er geen klachten. Potentiële klachten zijn 
adequaat opgepakt door het management.  
 

Naast de klachtenfunctionaris kent Bruggerbosch een vertrouwenspersoon. Medewerkers, stagiaires of 
vrijwilligers die problemen hebben op hun werkplek kunnen hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon. 
De problemen kunnen betrekking hebben op ongewenst gedrag van collega’s en/of leidinggevenden, 
misstanden op de werkplek, zich niet gehoord voelen in de organisatie of psychische druk gerelateerd aan 
werk. De benoeming van een vertrouwenspersoon heeft als hoofddoel de individuele klachtenbehandeling 
laagdrempelig te maken. Daarnaast attendeert de vertrouwenspersoon de organisatie op de trends in 
klachten en de structurele aspecten in de organisatie die voor verbetering vatbaar zijn, uiteraard met 
behoud van de anonimiteit en de privacy van betrokkenen. De vertrouwenspersoon rapport één keer jaar 
aan de Raad van Bestuur. In het verslagjaar is de vertrouwenspersoon drie keer door een 
medewerker/vrijwilliger of anders benaderd. 
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 Medewerkerstevredenheid 5.5.

In het voorjaar van 2015 is een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) uitgevoerd. In algemene zin is 
de medewerkerstevredenheid ten opzichte van 2014 verminderd. De totale score kwam uit op een 7. 
Oorzaken hiervoor zijn onder andere te vinden in de gevolgen van de bezuinigingen voor de personele 
bezetting. Contracten zijn bijvoorbeeld niet verlengd, medewerkers moeten veel registreren en ze ervaren 
de werkdruk als groter. De communicatie tussen de zorgteams en het management over de 
organisatieveranderingen wordt steeds belangrijker. In 2015 is hier extra aandacht aan besteed en dit loopt 
in 2016 door. 

 Informatievoorziening intern en extern          5.6.

Bruggerbosch hecht veel waarde aan een goede en juiste informatievoorziening aan de verschillende  
(interne en externe) stakeholders. Het communicatiebeleid concretiseert de doelstellingen vanuit het 
meerjarenbeleidsplan. Het communicatiebeleid beschrijft met welke doelgroepen Bruggerbosch 
communiceert en welke middelen daarvoor gebruikt kunnen worden. 
 
Er is een onderscheid tussen interne en externe doelgroepen. De interne doelgroep bestaat uit 
medewerkers, stagiaires en bewoners. Afhankelijk van het doel en de inhoud van de communicatie kan er 
gebruik gemaakt worden van het intranet, werkoverleggen, e-mail of persoonlijke communicatie. In overleg 
met de communicatieadviseur kunnen er andere middelen ingezet worden om de gewenste boodschap te 
kunnen overbrengen. Vrijwilligers kunnen net als medewerkers van Bruggerbosch gebruik maken van de 
informatievoorzieningen die medewerkers tot hun beschikking hebben. Daarnaast verschijnt er eens per 
drie maanden een digitale nieuwsbrief die naast organisatienieuws ook specifieke activiteiten en berichten 
over vrijwilligerswerk bevat.  
 
De externe doelgroepen, zoals de 1e contactpersonen, worden persoonlijk of per brief geïnformeerd. Vijf 
keer per jaar komt het informatiebulletin de Bruggerkoerier uit waarin informatie over en uit Bruggerbosch 
te vinden is. Ook huisartsen in Enschede ontvangen de Bruggerkoerier. Vrijwilligers en medewerkers 
hebben de gelegenheid om de Bruggerkoerier in de woningen of digitaal te lezen. Daarnaast is de 
informatie op de website, het foldermateriaal en de berichten op social media-accounts voor iedereen 
toegankelijk. Bruggerbosch verstuurt met regelmaat persberichten over nieuwe ontwikkelingen, producten, 
diensten en activiteiten of themabijeenkomsten waarbij ook andere geïnteresseerden welkom zijn. Ook 
verschijnen er redactionele artikelen, zowel met/zonder advertenties in diverse uitingen. Via diverse 
kanalen wordt potentiële cliënten een indruk gegeven van Bruggerbosch, expertise uitgedragen en meer 
naamsbekendheid gegenereerd. Geïnteresseerden kunnen bij het maatschappelijk werk telefonisch meer 
informatie inwinnen.  
 
Speerpunten voor 2015 waren onder andere:  

 het realiseren van een nieuwe vormgeving voor de website;  

 het promoten van nieuwe producten volgens een gestructureerde aanpak;  

 actief persbeleid; 

 continueren en optimaliseren van het social mediabeleid voor een betere zichtbaarheid. 
 

Het social mediabeleid voor Facebook en Linked-in is geoptimaliseerd. Het bereik en effect hiervan is groot. 
In Twitter is de koppeling met Facebook gemaakt waardoor ook daar met regelmaat berichten verschijnen.  
Er is een actief persbeleid gemaakt en er wordt met regelmaat contact gezocht met de pers naar aanleiding 
van symposia, activiteiten en nieuwe producten/diensten. Het managementteam ondersteunt het 
persbeleid waarbij het uitgangspunt is dat de inhoudsdeskundigen aan het woord zijn. Dit heeft effect in 
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onze zichtbaarheid en contacten met de pers. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de expertiserol 
van Bruggerbosch.  
 
Uitgangspunt bij alle activiteiten is de expertise en mogelijkheden binnen Bruggerbosch laten zien. Dit heeft 
geresulteerd in een betere zichtbaarheid binnen de omgeving van Enschede. Bij het in de markt zetten van 
nieuwe producten zoals Ontmoetingscentrum Glanerbrug en ’t Ribbelt heeft communicatie een belangrijke 
rol gespeeld.  
 
De grens tussen interne en externe communicatie is aan het vervagen. In plannen van de 
communicatieadviseur zijn de interne doelgroepen meegenomen. De werkzaamheden van de 
communicatieadviseur zijn steeds meer extern gericht. Intern blijven de werkzaamheden beperkt tot 
collega’s adviseren en medewerkers informeren, bijvoorbeeld over het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, de bezuinigingen en de uitreiking van kerstgeschenken. De 
communicatieadviseur werkt nauw samen met de collega’s van fusiepartner AriënsZorgpalet.  
 
In 2015 zijn de mailingen en uitingen naar externen verder geprofessionaliseerd. Er zijn standaard formats 
beschikbaar en er is een goede afstemming tussen het secretariaat zorgdienst en de communicatieadviseur 
over het versturen van informatie richting familieleden.  

 ICT 5.7.

Zoals aangegeven hebben AriënsZorgpalet en Bruggerbosch in 2014 dezelfde informatiemanager 
aangesteld, die met het oog op een mogelijke fusie ervoor moet zorgen dat afzonderlijke ICT-platforms 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Het doel hiervan is de gezamenlijke en de individuele kosten 
zo laag mogelijk te houden. In dit kader hebben beide bedrijven nu dezelfde externe ondersteuning van 
Deltics bv en worden belangrijke systemen als Caress zoveel mogelijk hetzelfde ingesteld. Tevens maakt 
Bruggerbosch gebruik van dezelfde helpdesk.  
 
In 2015 zijn de vier grote locaties van AriënsZorgpalet en Bruggerbosch aangesloten op een redundant 
uitgevoerde glasring, als voorbereiding op één gedeeld netwerk voor beide organisaties. Als eerste stap is 
de back-upomgeving van Bruggerbosch in 2015 verhuisd naar de uitwijklocatie van AriënsZorgpalet.   
 
Daarnaast lopen bij beide bedrijven nog een aantal afzonderlijke trajecten. Begin 2015 is bij Bruggerbosch 
veel werk verricht voor de invoering van het Elektronisch Zorg Dossier (EZD), waaronder het inscannen van 
de oude, analoge cliëntdossiers. Ook moest bij Bruggerbosch de WiFi sterk verbeterd worden (gereed 
februari 2016), en is ervoor gekozen de teams in de zorg zoveel mogelijk uit te rusten met iPad’s om het 
werk efficiënter te kunnen doen (uitgevoerd eind 2015). 
Er zijn ook nog systemen waar AriënsZorgpalet nog niet voor gekozen heeft. Zo heeft Bruggerbosch het 
zogeheten VIM-systeem ingevoerd, waarmee medewerkers eenvoudiger MIC- en Robomeldingen2 kunnen 
invoeren en het management ze beter kan analyseren. Doel is adequaat te kunnen sturen op deze 
meldingen, waardoor het aantal incidenten afneemt. In 2016 moet er voor Bruggerbosch vervanging 
komen voor de huidige telefooncentrale, aangezien de leverancier er na 1 januari 2017 geen garantie meer 
op geeft. Ook de zogeheten ‘zusteroproep’ van de firma Ascom is aan vervanging toe. Bij dit laatste moet 
nu reeds rekening gehouden worden met de invoering van domotica op korte en langere termijn. 

                                                           
2
 MIC-meldingen worden gedaan na incidenten waarbij de veiligheid van de cliënt in het geding was, terwijl ROBO-

meldingen gedaan worden als de veiligheid en/of het welzijn van de medewerker in het geding was. 
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 Fondsenwerving / sponsorcommissie 5.8.

Bruggerbosch heeft een werkgroep fondsenwerving waarin ook de sponsorcommissie is ondergebracht. 
Dankzij fondsenwerving is in het verslagjaar de aanschaf van een mobiele studio voor Radio Bruggerbosch 
en het fietslabyrint mogelijk gemaakt. Hier is zowel intern als extern aandacht aan geschonken. De 
aanschaf van een rolstoel met duwondersteuning zit nog in de planning, de eerste middelen zijn hiervoor 
reeds binnengekomen. Ook is er in 2015 een sponsorpakket verkocht aan een organisatie die binnenkort 
haar managersmeeting in Bruggerbosch organiseert. 
 

6|  Financieel beleid 

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2014 is in 2015 de financiële verslaglegging sterk verbeterd. Er zijn 
maandelijkse rapportages en viermaandelijks wordt een tussentijdse balans opgesteld. In de maandelijkse 
rapportages wordt onder meer aandacht besteed aan de risico’s en staat het financiële effect vermeld als 
deze risico’s (en kansen) werkelijkheid worden. 
 
Het proces rond de facturering is sterk verbeterd doordat goede afspraken zijn gemaakt met AO/IC rond de 
zorgregistratie (AZR). De betreffende afdeling is echter mede afhankelijk van een goede automatisering, in 
dit geval het programma Caress. De leverancier van dit programma, Pink Roccade, heeft evenwel flink wat 
steken laten vallen, overigens vooral door de invoering van de Wmo  en het gegeven dat de gemeenten 
verschillende verantwoordingseisen stellen. Zo hebben de gemeenten waarvoor Bruggerbosch zorg 
verleent, aangegeven dat zij het landelijk ontwikkelde accountantsprotocol afwijzen en een eigen protocol 
hanteren. 
 


