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JAARVERSLAGEN SCHAKELRING  

Een document met de integrale jaarverslagen van de Raad van Bestuur, Raad 
van Toezicht, Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Klachtenfunctionaris, 
Klachtencommissie en Vertrouwenspersonen,  
behorend bij de publieksversie van het Jaaroverzicht 2018.   
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Wilt u ook graag de korte publieksversie “Klaar voor de toekomst” (van het 
jaaroverzicht 2018) lezen?  

Dan verwijzen wij u graag naar onze website www.schakelring.nl of  
vragen u contact op te nemen met carolienne.smith-puttiger@schakelring.nl voor 
het u mailen van een pdf-document.  
 

http://www.schakelring.nl/
mailto:carolienne.smith-puttiger@schakelring.nl
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Jaarverslag Raad van Bestuur 

Dit verslag betreft het volledig jaarverslag 2018 van de Raad van Bestuur van Schakelring. 
Hierin neem ik u graag mee in de verantwoording over het vorige jaar. Wat is er in 2018 
gerealiseerd van de ambities die in het plan ‘Ambitie 2020, het samenbrengen van mensen 
en dromen’ zijn opgenomen? En hoe hebben we dat gedaan?  

Op de website www.schakelring.nl vindt u het jaaroverzicht 2018. Dit betreft een 
publieksversie waarin de verslaglegging is opgenomen aan de hand van interviews. In de 
publieksversie is een samenvatting opgenomen van het bestuursverslag.  

Onze missie is dat wij ouderen ondersteunen bij leven en genieten, van mens tot mensen. 
(Wijk)bewoners geven aan wat zij van belang vinden om een zinvolle daginvulling te ervaren 
en wij maken dat met elkaar zo goed mogelijk waar. Gisteren, vandaag én morgen. Vanuit 
de kernwaarden: open, samen, betekenisvol en leergierig. En wij doen dat vanuit een 
gezonde basis, want belangrijke voorwaarden zoals kwaliteit, tevredenheid, bezetting, 
governance, vastgoed en financiën zijn op orde.  

Het meerjarenbeleidsplan Ambitie 2020 is ingericht aan de hand van vier strategische pijlers, 
te weten: Wonen & Zorg, Jij & Schakelring, Innoveren, en Schakelvermogen. Hieronder is 
een korte samenvatting van de resultaten per pijler opgenomen.   

Wonen & Zorg 
In 2018 is, via een beleidsvoorbereidend overleg met bewoners en mantelzorgers, getoetst 
of professionals en vrijwilligers de belofte ‘zoveel mogelijk eigen regie door bewoners’ 
waarmaken. Bewoners en mantelzorgers gaven aan zeer tevreden te zijn. Dit blijkt overigens 
ook uit de goede scores op Zorgkaart Nederland. Bewoners en mantelzorgers ervaren 
wooncomfort, kwalitatief goede zorg- en dienstverlening en een zinvolle daginvulling.  

Schakelring heeft deelgenomen aan het onderzoek van de Tilburgse universiteit naar de 
narratieve methode (het verhaal van de bewoner) als kwaliteitsinstrument. In 2018 zijn de 
resultaten gepresenteerd. Het instrument heeft bewezen toegevoegde waarde te hebben en 
Schakelring zal in 2019 bekijken hoe zij het instrument wil en kan inzetten.  

Woongroep De Uitkijk deed mee aan een pilot met het Leefplezierplan van de Leyden 
Academy. Ook dit is een manier om de wensen en behoeften van bewoners zichtbaar te 
maken zodat deze als uitgangspunt voor het handelen van professionals en vrijwilligers 
dienen.  

 

 

http://www.schakelring.nl/
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Er is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan complementaire zorg. Zorg die aanvullend is 
op de reguliere zorg en de kwaliteit van leven vergroot. Denk aan Imagery (c.q. het 
onderzoek door Aafke van der Wouw naar het effect van denkbeeldige oefeningen op het 
genezingsproces), tactiel stimulering, handmassages, aromatherapie, etc. Er zijn 
medewerkers opgeleid en zij zijn gefaciliteerd in uren en middelen.  

Bovendien is gekeken naar zorg- en dienstverlening aan bijzondere doelgroepen zoals jonge 
mensen met dementie en gerontopsychiatrie. Met de nieuwbouw van locatie Eikendonk 
kwam er ook ruimte voor een specialistische afdeling voor mensen met Parkinson. Ook 
revalidatie ontwikkelde zich verder. In 2018 konden wij onze 700e cliënt verwelkomen en 
weer uitzwaaien, en behoorden we tot de absolute top met onze uitmuntende scores op 
Zorgkaart Nederland.  

Tenslotte zijn wij trots om te vermelden dat we een promovendus hadden op het nog 
onontgonnen maar belangrijke gebied van intimiteit en seksualiteit bij ouderen in het 
verpleeghuis. Tineke Roelofs, psycholoog, heeft met haar onderzoek een appèl gedaan op 
extra aandacht voor en actie op dit belangrijke thema.  

Jij & Schakelring 
Hoogtepunt hier was het prachtige resultaat van gemiddeld een 8 in het onderzoek naar de 
tevredenheid van medewerkers. Alle tips en tops die hieruit naar voren kwamen, zijn 
uitgebreid onder de aandacht van teams en teamleiders. Schakelring kent samen 
verantwoordelijke teams die leiding krijgen van teamleiders met een behoorlijke span of 
attention. Leiderschap doet ertoe zeggen wij altijd. Om de teamleiders extra te 
ondersteunen, nemen zij deel aan een in- en extern begeleid ontwikkeltraject waarin zaken 
als leiderschap, innovatie, bedrijfsvoering, intervisie, etc. aan de orde komen. Dit traject loopt 
door tot najaar 2019.  

Datgene wat landelijk al langer speelde, is bij Schakelring nu ook merkbaar geworden. De 
arbeidsmarktkrapte leidt tot minder toestroom van nieuwe collega’s en vacatures staan 
langer open. Schakelring is altijd blijven werken aan strategisch HRM-beleid en dat verzacht 
de pijn enigszins. We leiden zelf veel mensen op en beschikken daardoor over veel 
leerlingen, stagiaires en goed opgeleide collega’s en vrijwilligers. In 2018 zijn nog meer 
acties uitgezet, zoals het aanstellen van een recruiter, een campagne voor werving en 
selectie van nieuwe collega’s, het in het leven roepen van nieuwe functies zoals de 
sfeermakers (ter bevordering van het welzijn van bewoners en ter ondersteuning van de 
zorgprofessionals), het verbeteren van het digitaal werken, etc. De instroom was dan ook 
groter dan de uitstroom. In 2018 zijn alle medewerkers beloond met een aardige attentie om 
alle inspanningen extra te waarderen.  
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Ook de vrijwilligers worden niet vergeten. Zij maken vele zaken mogelijk, zoals o.a. de 
onvergetelijke bewonersvakanties, zowel in eigen land, maar ook naar het buitenland 
(Lourdes). Onze ruim 1.000 vrijwilligers worden ondersteund door een verantwoordelijk 
dossierhouder en ondersteunend adviseur en per locatie een vrijwilligerscoördinator. In 2018 
is o.a. een digitaal portaal voor vrijwilligers gekomen en er zijn e-learningmodules 
beschikbaar gekomen.  

Het aantal (bijna) klachten via de klachtenfunctionaris of de vertrouwenspersonen, van zowel 
bewoners/familie als collega’s/vrijwilligers, is dit jaar zeer beperkt. Sinds 2018 kunnen teams 
zich laten bijstaan door een adviseur gespreksvoering. Dit om gesprekken in goede banen te 
leiden en lastige situaties of klachten te voorkomen.  

Innoveren 
In 2018 is een Regiegroep Innovatie opgericht. Vijftien enthousiaste collega’s uit de hele 
organisatie hebben zich verenigd als groep. Dit onder leiding van een dossierhouder en met 
ondersteuning van een adviseur van team BICK. De groep volgt en stimuleert innovatie(s) 
binnen Schakelring. Innovaties vatten we binnen Schakelring breed op. Het doel van 
innoveren is het leven van bewoners/mantelzorgers of het werk van collega’s/vrijwilligers te 
vergemakkelijken.  

Een belangrijke functie is om de mindset over innovaties binnen de organisatie positief te 
beïnvloeden zodat ideeën gemakkelijker kunnen oppoppen en innovaties sneller worden 
geadopteerd. Het beleid is vastgelegd op slechts twee A4’s zodat er ruimte blijft voor ideeën 
die niet in een kader passen. Schakelring stelt 1% van de omzet beschikbaar om innovatie 
vorm en inhoud te geven. In 2018 zijn tal van experimenten gedaan. Van klein tot groot. Van 
volgen tot invoeren. Van conformistisch tot controversieel. Van bloempotrobot tot wasrobot. 
Van animatie tot Artificial Intelligence.  

Ook doen we projecten samen met collega-zorgaanbieders en organisaties buiten de 
zorgsector. Inspiratie halen we uit congresbezoeken, tentoonstellingen, werkbezoeken, 
literatuur, opleidingen, onze omgeving en tijdelijke collega’s met specifieke opdrachten op 
het terrein van innovatie. Voor 2019 is het doel om innovatie heel breed te trekken en alle 
doelgroepen (bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals) te laten participeren. 
Om die reden hebben we o.a. een Ambitiedag Innovatie in 2019 gepland staan.  

Schakelvermogen 
Schakelring participeert in verschillende netwerken. Dit om de zorg- en dienstverlening aan 
(wijk)bewoners en mantelzorgers zo breed mogelijk en van een zo hoog mogelijk niveau te 
hebben. We nemen deel in de dementievriendelijke gemeenten, de proeftuin dementie, het 
geriatrisch netwerk, het palliatief netwerk, etc.  
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Ook nemen we deel in netwerken die ervoor zorgen dat we de strategisch HRM 
doelstellingen kunnen waarmaken. We werken bijvoorbeeld samen met verschillende 
onderwijsinstellingen.  

De belangrijkste samenwerking dit jaar was misschien wel die met onze collega-
zorgaanbieders De Riethorst Stromenland en Volckaert met wie we in 2018 zijn gekomen tot 
een voornemen om te gaan fuseren. In 2018 is in een mooi proces waarin alle doelgroepen 
ruim vertegenwoordigd waren, gekomen tot een fusiedocument.  

In de uitgebreide vooronderzoeken is gebleken dat niets een fusie in de weg staat en dat alle 
voorwaarden goed op orde zijn. Dit geldt kwaliteit, HR en de financiën. Overigens is in 2018 
ook ons vastgoedbeleid herijkt en blijkt ons vastgoed eveneens op orde. We eindigen 2018 
met een goed financieel resultaat en mooie ratio’s. Mocht u hierover meer willen lezen, dan 
verwijs ik u graag naar de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzichten die in apart 
document zijn opgenomen. Dit document kunt u vinden op www.schakelring.nl  

Andere acties 2018 
Naast alle zaken die bij de verschillende pijlers al zijn benoemd, ben ik er trots op dat 
collega’s ook de volgende acties hebben opgepakt en de volgende resultaten hebben bereikt 
in 2018: 

- Het terugdringen van de administratieve lasten door het afschaffen van niet verplichte 

regels of niet zinvolle afspraken; 

- De ambitiedagen op 18 april (over positieve gezondheid, eigen regie en gastvrijheid in de 

zorg) en 11 oktober (“Last, Lef en Liefde, over minder regels in de zorg) met inspirerende 

sprekers en goede voorbeelden;  

- De inspiratiedagen over onder andere Dementie, Parkinson en Palliatieve Zorg; 

- Het beleidsvoorbereidend overleg over Wonen & Zorg; 

- Het beleidsvoorbereidend overleg over Reputatie & Imago;  

- De oplevering van de nieuwbouw en de renovatie van de locatie Eikendonk te Waalwijk; 

- Een proef in het kader van huiskamertoezicht op locatie Eekhof te Kaatsheuvel; 

- Goede resultaten met het onderzoek en de pilot Revalidatie In Beeld c.q. Imagery;  

- Het project in het kader van de doelgroep immigranten en dementie, de oprichting van 

een eerste theehuis; 

- Een reizende tentoonstelling over ‘Eten & Drinken’ vroeger, nu en in de toekomst; 

- Een tevredenheidsonderzoek over de warme maaltijd; 

- Het opstellen van (nieuw) familiebeleid; 

- De ‘Sterk in je werk’ week voor medewerkers; 

- Een beleidsvoorbereidend overleg over strategisch HRM-beleid; 

- Bestuur, management en staf hielpen mee bij zorgtaken tijdens de snikhete 

zomervakantie; 

http://www.schakelring.nl/
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- Het opleiden van GGZ-verzorgenden en -verpleegkundigen;  

- De Schakelring Flexpool met meer dan 100 medewerkers is een feit; 

- Een beleidsvoorbereidend overleg over ICT onder leiding van een extern deskundige; 

- Deelname aan het congres Waardigheid & Trots van VWS in Den Haag;   

- Per 1 januari voldoen we aan de nieuwe Governance Code met in 2017 aan deze code 

aangepaste statuten, reglementen en protocollen; 

- We volgen de AVG, met onder andere een interne campagne Zorg voor Zeker en een e-

learningmodule om medewerkers alert te maken op privacygevoelige gegevens. 

De toekomst, een voorgenomen fusie 
En we kijken ook verder vooruit. We willen steeds blijven verbeteren en vernieuwen, en 
voorbereid zijn op de toekomst. We willen ook goede zorg- en dienstverlening kunnen 
leveren aan toekomstige klanten, een goede werkgever blijven en financieel gezond. We zijn 
nieuwsgierig naar welke innovaties (wijk)bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en 
zorgprofessionals kunnen ondersteunen bij wonen en werken. We doen dat op eigen kracht, 
maar werken daarvoor ook graag samen.  

Dat is de reden waarom wij willen fuseren met onze twee collega zorgaanbieders in de regio, 
De Riethorst Stromenland en Volckaert. Wij kennen deze organisaties al heel lang en 
merken dat de bestaande samenwerkingen goed verlopen. Wij denken samen nog verder te 
komen. In 2018 is daarom veel energie gestoken in het proces om samen met medewerkers 
en vertegenwoordigers van de diverse geledingen van de drie organisaties te komen tot een 
fusiedocument. Dit document is begin 2019 gereed gekomen en gaat de verdere procedure 
in via in- en externe geledingen en organisaties. In de zomer van 2019 hopen we u te 
kunnen berichten dat alle partijen akkoord zijn en de fusie op 1 januari 2020 een feit zal zijn.  

Tot slot 
Hoe dan ook… 2018 was een prachtig jaar waarin wij vanuit een gezonde basis mooie 
plannen hebben kunnen waarmaken. Met veel aandacht voor eigen regie en een zinvolle 
daginvulling van (wijk)bewoners. En collega’s en vrijwilligers die samen, betekenisvol, open 
en leergierig zijn voor (wijk)bewoners. Collega’s die, gezien het prachtige resultaat van een 8 
in het tevredenheidsonderzoek van 2018, enorm trots zijn om dit te kunnen en mogen doen. 
Dat onze medewerkers en vrijwilligers ons grootste kapitaal zijn, moge blijken uit onze 
behaalde resultaten. Ik wil iedereen hiervoor zeer hartelijk danken! In 2019 zetten we het 
uitvoeren van onze plannen verder voort met hopelijk als kers op de taart, een fusie met de 
genoemde fusiepartners. Schakelring is er klaar voor. Kom maar op met die toekomst!  

John Moolenschot MBA 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Jaarverslag Raad van Toezicht  

Het maken van een jaarverslag is een moment om de balans op te maken over wat in het 
afgelopen jaar is gepresteerd. Een moment dat van belang is om te zien waar een 
organisatie staat en welke resultaten zijn bereikt. Welnu, de Raad van Toezicht (RvT) kan 
met grote tevredenheid vaststellen dat Schakelring een organisatie is die op alle terreinen op 
orde is, met grote zorgvuldigheid het proces tot de voorbereidingen voor de fusie met 
Volckaert en De Riethorst Stromenland heeft doorlopen, en haar plannen uit Ambitie 2020 
‘Samenbrengen van mensen en dromen, van mens tot mensen’ helemaal waarmaakt. 
Chapeau voor alle betrokkenen! 

Samenstelling & taakverdeling Raad van Toezicht 
De RvT van Schakelring bestaat uit vijf leden. Eén van de leden is op (bindende) voordracht 
van de Centrale Cliëntenraad (CCR) benoemd. De bezetting en taakverdeling binnen de RvT 
is als volgt: 

Frits Verschoor: voorzitter, aandachtsgebied strategie, vastgoed, communicatie, HRM en 
voorzitter remuneratiecommissie 

Katinka Timmermans: vice voorzitter, commissie kwaliteit en veiligheid, contactpersoon 
Centrale Cliëntenraad (CCR) en lid van de remuneratiecommissie 

Yvonne van Kemenade: commissie kwaliteit en veiligheid, en contactpersoon 
Ondernemingsraad (OR) 

Rodney Weterings: aandachtsgebied maatschappelijk domein, bedrijfsvoering en voorzitter 
auditcommissie 

Margery Kuikman: aandachtsgebied financiën, vastgoed en lid auditcommissie 

Onafhankelijkheid 
De RvT waakt doorlopend over de onafhankelijkheid van zijn (te benoemen) leden. 
(Neven)functies van leden van de RvT worden direct gemeld aan de voorzitter van de RvT 
om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. De nevenfuncties van de leden van de 
RVT zijn opgenomen in dit jaarverslag. De RvT is in 2018 in zijn volle omvang onafhankelijk 
geweest. In 2018 hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake is geweest van 
tegengestelde belangen tussen de stichting en de leden van de RvT, of tussen de stichting 
en de Raad van Bestuur (RvB). 
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Overleg 
Periodiek vindt overleg plaats tussen de voltallige RvT en de RvB. Bovendien vinden 
periodiek gesprekken plaats tussen de voorzitter van de RvT en de RvB. De RvB voorziet de 
RvT tijdig en op juiste wijze van alle benodigde informatie om onderwerpen op zorgvuldige 
wijze te kunnen bespreken. Indien noodzakelijk wordt de RvT ook buiten de 
overlegvergaderingen om geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de 
organisatie.  

In 2018 is door de RvT-contactpersoon één vergadering van de CCR bezocht. Tevens is een 
lid van de RvT bij de jaarlijkse cursusdag van alle cliëntenraden aanwezig geweest. In 2018 
bezocht de RvT-contactpersoon, samen met een collega RvT-lid, drie vergaderingen van de 
OR. Een tweetal vergaderingen met de OR hadden als onderwerp de voorgenomen fusie. 
Tenslotte is er jaarlijks een voorzittersoverleg, waarbij de voorzitters van de OR, CCR en 
RvT elkaar spreken. De RvT heeft in 2018 vijf vergaderingen gehouden. De RvB maakte 
deel uit van deze vergaderingen.  

Vaste agenda-onderwerpen zijn: 
- Mededelingen RvT; 
- Mededelingen RvB; 
-          Kwaliteit:  

o.a. Kwaliteitskader 2019, ZorgkaartNederland, klachtenregistratie, MIC, 
gebouwelijke veiligheid; 

- Vastgoed; 
- Financiën (financiële rapportage/verzuimcijfers/liquiditeitsprognose). 
 
De andere onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn geweest, betroffen: 
- Gesprekken RvT met (delegaties van) de twee fusiepartners; 
- Governance; 
- Meerjarenplan psychogeriatrie;  
- Strategisch HRM; 
- Financiën; jaarrekening 2017, accountantsverklaring, risicoanalyse, begroting 2019, 

treasury jaarplan;  
- Herbenoeming Yvonne van Kemenade en Rodney Weterings; 
- Zelfevaluatie RvT; 
- Kaderbrief 2019;  
- Resultaten MTO; 
- CMT/RvB/RvT-dag, met presentaties over Parkinson, Behandel Centrum Brabant, het 

ECD, BI-tool voor teams en de pilot Leefplezierplan; 
- WNT (punten indexering), klasse indeling en honorering 2019, bezoldiging 

bestuurder; 
- Interimcontrole. 
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Functioneren Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 
Jaarlijks beoordeelt de RvT haar eigen functioneren in een vergadering. Afgelopen jaar 
hebben twee leden van de RvT de zelfevaluatie voorbereid. In een open dialoog werd het 
functioneren en onderlinge verwachtingen besproken. Verbeterpunten werden besproken en 
opgepakt. De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 
in Zorg en Welzijn (NVTZ). Regelmatig worden bijeenkomsten of cursusdagen bijgewoond 
ter nadere professionalisering.  

Remuneratie 
De commissie heeft 360 graden feedback gesprekken gevoerd ten aanzien van het 
functioneren van de bestuurder, mede op basis waarvan de RvT tot een positief oordeel is 
gekomen. Tenslotte is opnieuw getoetst of alle afspraken ten aanzien van de beloning van 
de RvB en de vergoedingen van de RvT passen binnen de geldende wet- en regelgeving, 
inclusief het overgangsregime van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De RvT hanteert 
hierbij de volgende pijlers: simpel, prudent, maatschappelijk acceptabel en uitlegbaar binnen 
de WNT. De bestuurdersbeloning bestaat uit een vast inkomen, declaraties, een 
onkostenvergoeding en het gebruik van een lease-auto.  

Remuneratiecommissie: Frits Verschoor en Katinka Timmermans 

Auditcommissie 
De auditcommissie is in 2018 twee keer bijeen geweest en heeft zowel de voortgang van het 
financiële dossier als lopende vastgoedprojecten besproken. De RvT geeft opdracht aan de 
accountant de jaarrekening van de organisatie te controleren. De accountant heeft een 
accountantsverslag 2018 uitgebracht. Tijdens de jaarlijkse vergadering tussen de RvT, de 
RvB en de accountant is het verslag besproken. Hieruit kwamen geen bijzondere punten 
naar voren. 

Auditcommissie: Rodney Weterings en Margery Kuikman 

Kwaliteit en veiligheid 
De commissie kwaliteit en veiligheid is in 2018 tweemaal bijeen geweest. Steeds waren 
daarbij de bestuurder en de adviseur(s) kwaliteit aanwezig. In iedere RvT vergadering is de 
ontwikkeling op het gebied van kwaliteit besproken. Het thema decubitus kreeg dit jaar extra 
aandacht van de commissie. De RvT heeft volmondig aangegeven dat ze een 
gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van zorg binnen Schakelring heeft.  

Kwaliteitscommissie: Katinka Timmermans en Yvonne van Kemenade 
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Tot slot 
De RvT stelt dat het behalen van goede resultaten voor bewoners en medewerkers steeds 
op de voorgrond staat. De RvT dankt alle (wijk)bewoners en hun mantelzorgers voor hun 
vertrouwen in Schakelring en alle medewerkers en vrijwilligers voor hun betrokkenheid en 
inzet bij de zorg- en dienstverlening. Bovendien dankt de RvT ook de CCR, OR, RvB, CMT 
en alle andere relevante partijen voor het helpen realiseren van de resultaten.  

Frits Verschoor 
 
Voorzitter Raad van Toezicht  
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht 
 
Naam 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

Frits 
Verschoor 
*2*5 (per 01-
10-2014) 

X
 

1
4
-0

2
-1

1
 

X
 

X
 

H
 

1
4
-0

2
-1

5
 

X
 

X
 

X
 

A
 

1
4
-0

2
-1

9
 

   

Katinka 
Timmermans 
*2*3*6*7 

 X
 

0
1
-0

2
-1

3
 

X
 

X
 

X
 

H
 

2
1
-0

2
-1

7
 

X
 

X
 

X
 

A
 

2
1
-0

2
-2

1
 

 

Yvonne van 
Kemenade 
*4*7 

  X
 

0
1
-1

0
-1

4
 

X
 

X
 

X
 

H
 

0
4
-0

9
-1

8
 

X
 

X
 

X
 

A
 

Rodney 
Weterings 
*1 

  X
 

0
1
-1

0
-1

4
 

X
 

X
 

X
 

H
 

0
4
-0

9
-1

8
 

X
 

X
 

X
 

A
 

Magery 
Kuikman 
*1 

    X
 

0
1
-0

1
-1

6
 

X
 

X
 

H
 

   
  
Herbenoembaar, éénmaal, voor een periode van vier jaar.  
1 tevens lid auditcommissie 
2 tevens lid remuneratiecommissie met telkens één lid RvT 
3 op voordracht Centrale Cliëntenraad/contactpersoon Cliëntenraad  
4 contactpersoon OR 
5 voorzitter 
6 vicevoorzitter 
7 tevens lid kwaliteitscommissie 
H = Herbenoemd 
A = Aftredend 



Nevenfuncties Raad van Toezicht  
 
Naam 

 
Organisatie 

 
Functie/rol 

 
Aanwezigheid 

Yvonne  
van Kemenade 

Stichting Schakelring Waalwijk 
 
Stichting ZonBoog Rotterdam 
Raad van Onpartijdigheid CIIO Hendrik Ido Ambacht 
Swinhove Groep 
Advies in de Zorg, health Care Consultancy 

Lid Raad van Toezicht 
Lid Kwaliteitscommissie 
Voorzitter Raad van Commissarissen 
Voorzitter 
Lid Raad van Toezicht 
Directeur/eigenaar 

5/5 

Margery  
Kuikman 

Stichting Schakelring Waalwijk 
 
Beheersstichting Steigers 
NBA/Coziek commissies 
KPMG Accountants NV 

Lid Raad van Toezicht 
Lid Auditcommissie 
Lid Raad van Toezicht 
Lid 
Partner 

5/5  
(incl. 1 
conference call) 

Katinka  
Timmermans 

Stichting Schakelring Waalwijk 
 
 
Coöperatie DELA 
Alwel 

Vice Voorzitter Raad van Toezicht  
Lid Remuneratiecommissie 
Lid Kwaliteitscommissie 
Regiomanager 
Lid Raad van Commissarissen 

5/5 

Frits  
Verschoor 

Stichting Schakelring Waalwijk 
 
 
Steigers 
Vastgoed Beheer PGB BV 
Waterweg Wonen 
Sensire 
Wijzer in opvang en onderwijs 
Cardia 

Lid Raad van Toezicht,  
voorzitter per 1-10-2014 
Lid Remuneratiecommissie 
Bestuurder 
Bestuurder 
Voorzitter Raad van Commissarissen 
Voorzitter Raad van Toezicht 
Lid Raad van Toezicht 
Lid Raad van Toezicht 

4/5 

Rodney  
Weterings 

Stichting Schakelring Waalwijk 
 
Stichting RINO-Zuid Eindhoven 
Stichting Matzer Theaterproducties 
Stichting Publiek Ambacht 
FRAEY Partners in Publieke Waarde 

Lid Raad van Toezicht 
Voorzitter Auditcommissie 
Voorzitter bestuur 
Voorzitter Raad van Toezicht 
Bestuurslid 
Partner/senior adviseur 
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Jaarverslag Centrale Cliëntenraad  

In 2018 kwam de Centrale Cliëntenraad (CCR) zevenmaal bijeen, in de locaties Eikendonk in 
Waalwijk en Zandley in Drunen, en afwisselend onder voorzitterschap van de heer J.A.J. 
Moolenschot, Raad van Bestuur (RvB), en de heer P. van Eersel, voorzitter van de Lokale 
Cliëntenraad (LCR) Elzenhoven en tevens voorzitter van de CCR. 
 
Zoals uit de doelstelling van de CCR mag blijken, stonden de belangen van de cliënten en 
hun familieleden/contactpersonen centraal. De overlegvergaderingen tussen de CCR en RvB 
verlopen in een prettige en open sfeer, waarbij de CCR en de RvB zich inspannen om met 
de beschikbare middelen datgene na te streven wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van 
de cliënten van Schakelring. Om dezelfde kwaliteit van zorg in de toekomst te kunnen blijven 
leveren, is schaalvergroting wenselijk. De CCR herkent zich hierin. Reden om actief deel te 
nemen aan de oriëntatie op een mogelijke fusie van Schakelring met De Riethorst 
Stromenland en Volckaert. Dit was in 2018 veelvuldig onderwerp van gesprek.  
 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde en werden besproken, zowel in een 
vooroverleg als in de reguliere overlegvergadering: 
 

Vergadering 31 januari 2018 
- De CCR adviseert positief ten aanzien van de beleidsnotitie Geestelijke Verzorging 

Schakelring. Daarbij wordt de aanbeveling gedaan oog te hebben voor de 
leesbaarheid van beleidsdocumenten en/of een publieksversie te maken. 

- De CCR brengt een positief advies uit met betrekking tot het 
klanttevredenheidsonderzoek warme maaltijd Ons Keuken. De CCR is daarbij wel 
van mening dat een respons van minimaal 20% nodig is om een representatief beeld 
te krijgen. Verder ontbreekt de mogelijkheid om opmerkingen te maken. 

- De CCR adviseert positief inzake de notitie gespreksondersteuning medewerker-
familie, met de kanttekening dat de definitie ‘niet pluis gevoel’ verwarrend is. Gepleit 
wordt voor een andere woordkeus.  

- De CCR adviseert positief betreffende doelgroepenbeleid voor de doelgroepen 
gerontopsychiatrie en jonge mensen met dementie. 

 
Vergadering 19 maart 2018 
De CCR bekijkt welk percentage van de personeelskosten wordt uitgegeven aan de 
‘handen aan het bed’ en hoeveel % van de totale uitgaven van Schakelring dit betreft. Dit 
wordt jaarlijks gemonitord.  

 
Vergadering 23 mei 2018 
- De CCR adviseert positief ten aanzien van de Jaarrekening Schakelring 2017. 
- De CCR adviseert positief ten aanzien van het Jaarverslag Schakelring 2017. 
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Vergadering 16 juli 2018 
Na uitvoerige bespreking adviseert de CCR positief ten aanzien van de intentie-
overeenkomst fusie Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert en vraagt de 
RvB in het vervolgtraject aandacht voor het volgende:  

 
- Rekening houden met de zorgbehoeften van ‘nieuwe Nederlanders’. In de 

‘rapportage bestuurlijke verkenning’ is hier nog geen aandacht aan besteed; 
- Uitzoeken welk percentage van het beschikbare budget bij De Riethorst Stromenland 

en Volckaert wordt besteed aan het primaire proces/’handen aan het bed’; 
- Oog hebben voor locatiegebonden culturen. De CCR houdt deze graag in stand. Dit 

is de kracht van goede zorgverlening. De cliënt kan kiezen voor een locatie die past 
bij zijn/haar identiteit. Dit neemt niet weg dat het aanbeveling verdient om 
kernwaarden te hebben die op alle locaties worden gedeeld; 

- Het is een feit dat tijdens een fusieproces er onbedoeld een rem staat op de 
ontwikkeling van kwaliteitszorg. De CCR vraagt de RvB om dat in dit traject zoveel als 
mogelijk is te voorkomen. 
 

Vergadering 21 augustus 2018 
De CCR adviseert positief ten aanzien van de Kaderbrief 2019 en plaatst daarbij de 
opmerking dat het aanbeveling verdient dat medewerkers vanuit het oogpunt van 
persoonlijke ontwikkeling verplicht worden bijvoorbeeld 1 dag per jaar te besteden aan 
een ‘snuffelstage’. 

 
Vergadering 17 oktober 2018 

- Besproken wordt dat drie CCR-leden van de werkgroep Kwaliteit op een audit zijn 
geweest bij Schakelring. Doel was om aan de hand van een aantal punten 
betreffende kwaliteit te beoordelen wat je ziet. Vervolgens werd achteraf met de cliënt 
besproken wat deze ervaart. De auditors geven aan te hebben geconstateerd dat 
kwaliteit ontstaat in de interactie tussen cliënt en zorgprofessional. Wel blijkt de 
administratieve afhandeling van een audit onevenredig veel tijd te vergen. Daarnaast 
bestaat bij de auditoren (CCR-leden) de behoefte vooraf te kunnen beschikken over 
een checklist met tijdens de audit te beoordelen punten. In 1 situatie is hieraan 
voldaan.  

- De beleidsnotitie Welzijn 2018-2020 wordt besproken. Omdat deze naar de mening 
van de CCR nog op een aantal punten aanpassing dan wel aanvulling behoeft, wordt 
afgesproken dat twee CCR-leden dit nader bespreken met het team BICK. De 
aangepaste beleidsnotitie zal in 2019 opnieuw ter advisering aan de CCR worden 
aangeboden.  
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Vergadering 6 december 2018 
- De CCR adviseert, na een aantal opmerkingen en aanbevelingen die zullen worden 

meegenomen in de definitieve versie, positief ten aanzien van de notitie Vrijwilligers 
Schakelring 2020. 

- De CCR brengt een positief advies uit ten aanzien van de begroting Schakelring 
2019.  
 

Op 15 november 2018 is er een bijeenkomst geweest voor alle leden van de cliëntenraden 
van Schakelring, onder leiding van dagvoorzitter de heer P. van der Sijde. Het ochtend-
programma bestond uit een presentatie van de heer J. Moolenschot (RvB) over de ‘Intentie 
fusie Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert, waarom?’. Daarbij stond centraal 
wat de Raad van Bestuur en CCR mee moeten nemen in het fusietraject en hoe 
medezeggenschap binnen de nieuw te vormen organisatie vorm kan krijgen.  
Punt van aandacht was de bezetting van de LCR en de CCR. Het is een hele uitdaging om 
leden te werven. In het middagprogramma werd onder leiding van mevrouw A. Jansen 
(locatiemanager Eekhof en Zonnehof) nagedacht over woonzorgconcepten ouderenzorg in 
de toekomst. Het was een leerzame en inspirerende dag.  
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Jaarverslag Ondernemingsraad 

Een organisatie in beweging… In 2018 was het voorstel tot verdergaande samenwerking van 
Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert het grootste onderwerp voor de 
Ondernemingsraad, maar uiteraard was er dit jaar meer… 
 

Doelstellingen 

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers binnen de 
organisatie. De OR neemt als leidraad de continuïteit van de organisatie en de gezamenlijke 
belangen van zowel de medewerkers als de organisatie. De doelstelling is balans te 
waarborgen. 
 

Visie 
De OR neemt haar rol als gesprekspartner van de organisatie om, afhankelijk van de eigen 
uitgangspunten, mee te denken of geïnformeerd te worden over beleidsvormingen.  
Daarnaast heeft de OR een rol bij voorstellen die, conform de Wet op de Ondernemings-
raden (WOR), ter advies of instemming worden voorgelegd. De wetgeving en de CAO 
worden hierbij in acht genomen. De OR bewaakt zo het proces van beleidsontwikkeling en 
de logische samenhang tussen beleidskeuzes. 
 

Verkiezingen  
Het jaar stond voor de Ondernemingsraad o.a. in het teken van verkiezingen. Omdat de 
Ondernemingsraad een start wil maken de medezeggenschap lager in de organisatie te 
leggen, is er gekozen om het aantal leden van 15 OR-leden naar 11 OR-leden terug te 
brengen. Op 10 april zijn er verkiezingen gehouden. De OR was blij met een, digitaal, 
opkomstpercentage van 46,81%. Er is afscheid genomen van zeven OR-leden en vier 
nieuwe OR-leden zijn verwelkomd.  
 

Samenstelling Ondernemingsraad 
Op 8 mei 2018 werd de ondernemingsraad gevormd door de volgende leden: 
Margret Sluiter / Locatie Zandley 
Jolanda Konings / Locatie Eikendonk 
André van der Schans / Secretaris / Locatie Eekhof 
Diane Klop / Ambtelijk secretaris 
Peter Paul van Kuijk / Vicevoorzitter/ Facilitair Locatie Eikendonk 
Bert Scholten / Voorzitter OR / MZT 
Bregje van Toor / Behandeling & Begeleiding 
Margot van der Made / Locatie Koetshuis 
Lysanne van Laarhoven / Spoorwiel / Buitenhuis 
 

  



 
 

5 
 
 

Angelique van Weert / Schakelring Revalidatie  
Hans van Tilborgh / Locatie Eekhof 
Lia Moolenschot / Locatie Elzenhoven 

 
Vergaderingen 2018 
De OR is negen keer bijeen geweest voor een plenaire vergadering. In deze vergaderingen 
werden de agendapunten voor de overlegvergaderingen met RvB en Adviseur P&O 
voorbereid. Er heeft negen keer een reguliere overlegvergadering plaatsgevonden tussen de 
OR, RvB en Adviseur P&O. Elke overlegvergadering werd voorafgegaan door een 
agendaoverleg van het Dagelijks Bestuur van de OR, RvB en Adviseur P&O. Er vond één 
extra overleg plaats i.v.m. de intentie tot fusie. Tijdens iedere vergadering heeft de 
bestuurder de OR op de hoogte gehouden van het fusie traject. De OR heeft driemaal een 
overleg gehad met RvT, RvB en de Adviseur P&O.  
 
Het volgende is besproken: 
- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;  
- Goed werkgeverschap;  
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers;  
- Vitaliteit van medewerkers;  
- Opleiden;  
- Het fusietraject.  
 

Werkgroepbijeenkomsten 
Er zijn zeven werkgroepbijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten werden 
onderwerpen voor de overlegvergaderingen verder uitgediept, werden zaken die de OR uit 
eigen initiatief bij de RvB onder de aandacht wilde brengen voorbereid, werden de 
ontwikkelingen binnen de klankbordgroepen doorgenomen en was er ruimte om het eigen  
functioneren van de OR onder de loep te nemen. De klankbordgroepen kwamen gemiddeld 
zes keer bij elkaar. Per locatie zijn jaarplannen en -begrotingen en specifieke locatie-
ontwikkelingen besproken. 
 

Contact met de achterban  
Op 5 en 6 maart waren de OR-achterbanbijeenkomsten op locatie Eikendonk. De volgende 
thema’s werden besproken: 
- Evaluatie Kaderwerktijden;  
- Ondernemingsraad verkiezingen;  
- Medezeggenschap: samenwerking OR en achterban; 
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek; 
- Waardigheid en Trots; 
- Veiligheid, met name de nachtdiensten;  
- Besteding extra gelden Kwaliteitskader; 
- Functie van Helpende; 
- Aandachtspunten voor de OR. 
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
De OR is nauw betrokken geweest bij het uitgezette MTO. De OR heeft diverse gesprekken 
gehad met de bestuurder inzake het MTO. Uit het MTO kwam naar voren dat bevlogenheid, 
betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap hoog scoorden. Het MTO laat zien dat 
medewerkers  tevreden zijn over hun werkinhoud, sfeer, cultuur en het zelfstandig werken. 
Verbeterpunten zijn de werkdruk, communicatie en veranderingen. Het MTO is een middel 
om met het eigen team het gesprek aan te gaan of men de resultaten herkent, wat goed gaat 
te behouden en te verbeteren wat het team graag wil veranderen. De informatie wordt 
gebruikt als input voor het teamjaarplan, wat samen met de teamleider wordt opgepakt. 

Voorgenomen fusie 
Op 24 mei 2018 hebben de RvT van Schakelring, Volckaert en De Riethorst Stromenland, na 
een bestuurlijke verkenning, besloten het voorstel van de RvB tot het aangaan van een 
intentie voor verdergaande samenwerking over te nemen. 

Op 6 juni 2018 kreeg de OR de vraag om over twee zaken advies te geven, te weten: 
a. De concept intentieovereenkomst; 
b. De inzet van extern deskundigen. 
 
Tevens werd gevraagd welke zaken de OR eventueel toegevoegd wilde zien worden aan de 
concept intentieovereenkomst en welke zaken de OR uitgewerkt wilde zien in het plan van 
aanpak. 

Op 31 augustus 2018 heeft de bestuurder de adviesbrief namens de OR ontvangen. Hierin 
staat beschreven dat de OR niet onwelwillend staat tegenover het voornemen voor een 
verdergaande samenwerking, het belang onderschrijft van intensieve samenwerking tussen 
partijen in het kader van innovatie en ontwikkeling, en het verder vergroten van de kwaliteit 
van producten. Daarbij is de OR de mening toegedaan dat het formele besluit van de OR om 
te komen tot een juridische fusie pas genomen kan worden na het uitgewerkte en concrete 
fusieplan.  
 
De OR heeft in de adviesbrief de volgende aanvullingen aangedragen: 
- Een beschrijving van de synergie-effecten, zowel operationeel als financieel; 
- Een onderzoek naar het effect op de werkgelegenheid; 
- Een inventarisatie van de arbeidsvoorwaarden zoals die nu van toepassing zijn, 
 de verschillen en de overeenkomsten; 
-  Een onderzoek naar mogelijke oplossingsrichting(en) om de gezamenlijke
 kwetsbaarheden (SWOT), zoals genoemd in de rapportage bestuurlijke verkenning
 tegen te gaan, te minimaliseren en weg te nemen. 
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De OR heeft aangegeven de aanvullingen terug te willen zien in het fusiedocument.  

De OR heeft op 9 oktober het Plan van Aanpak, de uitwerking van het fusiedocument van De 
Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert (RVS) ontvangen. In het document stond 
cliënt en kwaliteit centraal. Voor het document is input geleverd tijdens de kick-off 
bijeenkomsten met OR’s, CCR’s/CKR en MT’s.  

Vanuit de leidende principes, cliënt en kwaliteit, wordt onderbouwd wat de beoogde fusie 
vraagt en oplevert op het gebied van vijf thema’s: reputatie & positionering, medewerker, 
vrijwilliger & cultuur, bestuur & organisatie, financiën & middelen en communicatie. 
Na de kick-off van 15 oktober zijn vijf projectgroepen van start gegaan, elke projectgroep 
werkte aan de hand van een thema. Vanuit RVS nam aan iedere projectgroep één OR-lid 
deel. 
 
Op 20 november vond de eerste werkconferentie plaats. Deze stond in het teken van elkaar 
ontmoeten en aan de slag gaan met missie, visie en kernwaarden voor de “organisatie van 
de toekomst”. Op 19 december vond de tweede werkconferentie plaats over 
bestuursorganisatie, medewerker, vrijwilliger en cultuur. Hierna hebben de werkgroepen hun 
resultaten aangeleverd voor het fusiedocument. Tijdens de werkconferenties was er een 
afvaardiging van de OR aanwezig. 
 
De ondernemingsraden werken samen in de volgende bijeenkomsten: 
- Ondernemingsraden RVS fusieplatform (tweewekelijks) 
- Ondernemingsraden en bestuurders (1x per 4 weken) 
 
De OR-leden van RVS hebben op 12 november in een informele sfeer kennis met elkaar 
gemaakt. De OR en bestuurders hebben met elkaar gesproken over de visie met betrekking 
tot “Medezeggenschap lager in de organisatie”. De OR heeft een externe deskundige 
ingehuurd om de OR bij het fusieproces te begeleiden. 
 

Cursussen Ondernemingsraad 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 

Op 22 en 23 mei: 
-  Vorming van de nieuwe OR; 
-  Wet op de Ondernemingsraden; 
-  Agenda voor het overleg Meerjarenkader / ambitie 2020; 
-  Vernieuwde visie op medezeggenschap; 
-  Rol en positie van de OR;  
-  Nieuwe werkwijze met aandacht voor procedures, vergadertechnieken, koppeling van
 de OR met de klankbordgroepen door linking pin. 
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Op 24 oktober 
-  Verleggen van de medezeggenschap laag in de organisatie; 
-  De werkwijze van de OR; 
-  Verdeling van taken en samenvattend lezen. 
 

Onderwerpen 2018 
De onderwerpen van 2018 waren:  
-  Verzuimcijfers; 
-  Financiële cijfers en financieel jaarverslag; 
-  Voorstel kwaliteitsregister V&V en V&VN; 
-  Vakbondscontributie; 
-  Vergoeding uren BIG-scholing digitaal leerplein; 
-  Project geriatrische revalidatiezorg; 
-  Regionale afspraken arbeidsmarkt; 
-  Jaarrekening en het toekomstgericht strategisch HRM beleid; 
-  Jaaroverzicht 2017 en kwaliteitsplan 2018; 
-  Aanpassing faciliteitenregeling en OR-reglement. 

 
Deelname aan werkgroepen en projectgroepen 
De OR is betrokken geweest bij de volgende werkgroepen en projectgroepen: 
-  De projectgroep “Ondernemingsraad Platform RVS”; 
-  De projectgroep “Medewerker, vrijwilliger en cultuur”; 
-  De projectgroep “Bestuur en organisatie”; 
-  De projectgroep “Financiën &middelen”; 
-  De projectgroep “Reputatie & positionering”; 
-  De projectgroep “Communicatie”; 
-  De werkgroep “Pilot Flexpool”. 
 

Verzuim en preventie 
De OR heeft op 12 december met de bedrijfsarts het verzuim geëvalueerd. De concern 
begroting 2019 en de Strategisch HRM agenda zijn doorgenomen, evenals de 
conceptkaderbrief 2019 “In Topvorm voor 2020”. 
 

Advies  
-  Eindevaluatie pilot flexteam;  
-  Inzet arbeidsmigranten; 
-  Functie sfeermaker; 
-  Wervingsbonus; 
-  Concept-intentieovereenkomst RVS; 
-  Notitie gespreksondersteuning medewerker/familie. 

Instemming 
-  Inschaling verpleegkundigen MBO-4 
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Akkoordverklaring 
De verantwoording “Realisatie Waardigheid &Trots 2017-2018 Schakelring”. 

 

Secretariaat OR 
Ondernemings.Raad@schakelring.nl 
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Jaarverslag klachten 

Jaarverslagen van de Klachtenfunctionaris, de Klachtencommissie en  de 
Vertrouwenspersonen 

Jaarverslag Klachtenfunctionaris 
Schakelring heeft een klachtenfunctionaris in dienst en kent een klachtenprocedure. Mooi is 
dat de klachtenfunctionaris ook begeleider gespreksvoering is en op deze wijze preventief 
kan werken. De klachtenfunctionaris brengt jaarlijks verslag uit.  

In 2018 zijn er 13 klachten bij de klachtenfunctionaris binnengekomen. Deze zijn door de 
klachtenfunctionaris gemeld aan de teamleider. De teamleider (of de klachtenfunctionaris) 
meldt de klacht ook aan de locatiemanager. De klachten bleken divers van aard en werden 
gemeld vanuit zowel de disciplines thuiszorg, kort verblijf, Somatiek en PG, vanuit 
verschillende locaties. Klachten worden geëvalueerd met de Raad van Bestuur en de 
klachtencommissie.  

Zoals blijkt uit onderstaande overzicht gaat het om klachten waarin verschillende aspecten 
een rol spelen.  

 
Door de klachtenfunctionaris geregistreerde klachten op thema 

 
2018 

Verzorging 4 

Overplaatsing, verhuizing 2 

Personele bezetting/huiskamertoezicht 2 

Eten & Drinken  1 

Services, het verlenen van diensten, manco aan gebouwen en terreinen 6 

Hygiëne 1 

Bejegening 11 

Behandeling/valincident 3 

Communicatie 13 

Financiën 2 

Verlies van eigendommen diefstal 0 

Woonondersteuning aanleunwoning 0 

Doorverwijzing klachtencommissie 1 

In behandeling genomen door klachtencommissie 0 

 
Totaal 

13 klachten 
(45 issues) 
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Familie blijkt vaak erg betrokken. Medewerkers worden bewust gemaakt en krijgen meer 
inzicht door casuïstiek te bespreken. Klachten en verbeterplannen worden opgenomen in het 
dossier en deze worden geëvalueerd met klager en/of familie. De klachtenfunctionaris draagt 
daar indien gewenst/nodig aan bij. 
 
Het gaat dus m.n. om: 
 

- De communicatie : Met elkaar in gesprek en naar elkaar luisteren. 
- De bejegening : Een JA-houding hebben en bereidheid tot denken in 

  mogelijkheden en oplossingen. 
- Het inleven  : SMART-afspraken maken en nakomen. 
- Het dossier  : Het inzichtelijk en begrijpelijk maken van e.e.a. voor de familie, 

  en hen bij de zorg betrekken. 
 
Er zijn klachten behandeld van de volgende locaties/afdelingen: 
 

- Een mogelijke klacht: Locatie Eekhof, PG 
- Klacht 1: Locatie Eikendonk, Somatiek 
- Klacht 2: Locatie Eikendonk, Somatiek 
- Klacht 3: Locatie Sint Antonius, Somatiek 
- Klacht 4: Locatie Eikendonk, Lavendelhof/ 1ste lijn verblijf/logeren 
- Een melding van oudermishandeling door een mantelzorger: Locatie Zonnehof, 

Thuiszorg 
- Klacht 5: Locatie Eekhof, PG 
- Klacht 6: Locatie ETZ, Revalidatie  
- Klacht 7: Locatie Zandley, Thuiszorg 
- Klacht 8: Locatie Sint Antonius, Somatiek 
- Klacht 9: Locatie Spoorwiel, Somatiek 
- Klacht 10: Locatie Sint Antonius, Somatiek 
- Klacht 11: Locatie Zonnehof, PG, afgesloten en verwezen naar de klachtencommissie, 

maar daar is geen gebruik van gemaakt 
- Klacht 12: Locatie Sint Janshof, Somatiek 
- Klacht 13: Locatie Buitenhuis, dagbehandeling 

 
De klachten zijn in overleg met klager en betrokkenen (de persoonlijk begeleider, de 
teamleider en eventueel de locatiemanager) besproken. De teamleider en de persoonlijk 
begeleider maken met de familie/klager een verbeterplan met acties. De klachtenfunctionaris 
evalueert met klager en eventueel de teamleider of de klacht naar tevredenheid is afgesloten. 
De teamleider en de persoonlijk begeleider en eventuele betrokkenen evalueren zelf met de 
klager en/of de familie. 
 

  2 januari 2019, Ivonne Jacobs-van Rooij 
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Jaarverslag Klachtencommissie  
De klachtencommissie heeft dit jaar geen klachten ontvangen op basis van het gehanteerde 
klachtenreglement ‘Klachtenregeling Verzorgings- en Verpleeghuizen Stichting Schakelring’ 
wat door de Raad van Bestuur van Stichting Schakelring op 9 januari 2008 is vastgesteld en 
op 1 november 2016 naar aanleiding van de invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en 
Geschillen in de zorg (Wkkgz) is geëvalueerd. Meldingen van klachten die bij de 
klachtenfunctionaris zijn binnengekomen en behandeld, zijn in de vergadering van de 
commissie besproken. De klachtencommissie Stichting Schakelring functioneert als 
klachtencommissie voor alle locaties van deze stichting inclusief hospice Francinus de Wind 
te Waalwijk. Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht en verstrekt aan de instelling een 
advies over de afhandeling van de klacht. De bestuurder neemt vervolgens een besluit, 
waarna beroep open staat bij de landelijke geschillencommissie. 

Samenstelling klachtencommissie  
- Mevrouw M.A. van Hamersveld, jurist, voorzitter; 
- De heer W.G.P. Mulder, lid, scan-arts, huisarts in ruste; 
- De heer J. van Dongen, lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad; 
- Mevrouw M. Zuure, lid, specialist ouderengeneeskunde; 
- Mevrouw M. Beljaars, secretaris en jurist (per 01 januari 2018). 

 
Secretariële ondersteuning wordt geleverd door C. van Kan, managementassistent Raad van 
Bestuur van Stichting Schakelring.  

Locaties waarvan de Klachtencommissie Schakelring klachten behandelt 
- Eekhof te Kaatsheuvel; 
- Eikendonk te Waalwijk; 
- Elzenhoven te Sprang Capelle; 
- Koetshuis te Waalwijk; 
- Sint Antonius te Heusden; 
- Sint Janshof te Vlijmen;  
- Spoorwiel te Waalwijk; 
- Zandley te Drunen;   
- Zonnehof te Tilburg;  
- Hospice Francinus de Wind te Waalwijk. 

 
Vergaderingen 
In 2018 is de commissie driemaal voor een reguliere vergadering bijeengeweest.  

- 20 februari  
- 24 april 
- 2 oktober  

 
Waalwijk, 6 maart 2019 
 
Mevrouw. M. van Hamersveld, voorzitter 
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Jaarverslag Vertrouwenspersonen 
Bij de vertrouwenspersonen zijn dit jaar geen meldingen/klachten binnengekomen.  


