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Inleiding 
 

 

Begin 2016 heeft Azora haar nieuwe strategienota 2016-2018 vastgesteld. Met input van het 

voltallig kader en inbreng van diverse stakeholders is de nota tot stand gekomen. De 

belangrijkste strategische keuzen voor de betreffende jaren zijn in de nota vastgelegd. 

Afgeleid  daarvan wordt elk jaar in de jaarplannen een concrete vertaling en uitwerking aan 

de verschillende thema’s gegeven.  

 

De in gang gezette veranderingen zijn mede een gevolg van het feit dat een deel van de tot 

voor kort nog door professionals geleverde zorg niet langer meer tot de standaard verzekerde 

zorg behoort. Van burgers wordt verondersteld dat wat zij zelf kunnen doen dat ook zelf doen, 

al dan niet met (meer) inzet van mantelzorgers of vrijwilligers. De gedachte hierachter, dat het 

goed is om mensen in hun kracht te zetten en hun zelfredzaamheid te bevorderen, is een 

hele goede en wordt door Azora gekoesterd. Sterker nog, wij beschouwen het als een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om met minder algemene middelen er toch zoveel 

mogelijk voor te zorgen dat mensen het leven dat zij graag willen leiden, zolang mogelijk 

kunnen leiden. Natuurlijk leveren wij professionele zorg als het niet anders kan, maar 

ondersteunen en faciliteren wij mensen vooral ook in het zolang mogelijk zelfstandig zijn, zelf 

regie voeren en leren dealen met hun beperkingen 

 

In het verslag hierna gaan wij op een aantal onderwerpen uitvoeriger in om onze belangrijkste 

prestaties en resultaten weer te geven en om verantwoording af te leggen over onze 

bedrijfsvoering. Geconcludeerd mag worden dat wij de in onze strategienota beschreven 

gewenste transformatie gemotiveerd en enthousiast verder aan het vorm geven  zijn en dat 

wij met de implementatie goed op weg zijn. Dit is volledig de verdienste van onze zeer 

gewaardeerde medewerkers, die zich gesteund weten door een enorme pool van vrijwilligers.  
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Hoofdstuk 1 Algemene gegevens 
 

1.1 Algemene gegevens 

 

 Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon Azora 

Rechtsvorm Stichting 

Adres Industrieweg 115 

Postcode 7061 AP 

Plaats Terborg 

Telefoonnummer 0315-338111 

CTG/ZAio-nummer 300-924 

Nummer Kamer van Koophandel 09129243 

E-mailadres info@azora.nl 

Internetpagina www.azora.nl 

HKZ-certificatie 1 januari 2016; nr. 2091410  

 

Azora is een VVT-zorgaanbieder die zorg levert in de West-Achterhoek en dan vooral in 

de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland, en beperkt in de gemeente 

Doetinchem. De geleverde producten kunnen naar financieringsbron worden ingedeeld: 

WLZ: 

- verblijf met persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (ZZP 1 t/m 4); 

- verblijf met persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling (ZZP 5 

t/m 10); 

- overbruggingszorg als cliënten een ZZP-indicatie hebben, maar nog niet kunnen of 

willen worden opgenomen in een intramurale setting. 

ZvW: 

- wijkverpleging; 

- medisch specialistische verpleging thuis; 

- geriatrische revalidatiezorg (GRZ); 

- eerstelijns paramedische behandeling: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, 

dieetadvisering. 

WMO: 

- begeleiding; 

- hulp bij het huishouden. 

Subsidieregeling eerstelijnsverblijf: 

- eerstelijnsverblijf basis, eerstelijnsverblijf intensief en eerstelijnsverblijf palliatief. 

Subsidieregeling extramurale behandeling: 

- extramurale behandeling specialist ouderengeneeskunde en extramurale 

behandeling gedragswetenschapper; 

- dagbehandeling. 

Private bekostiging: 

- persoonsgebonden budget (PGB); 

- verhuur van zorgappartementen; 

- allerhande services en diensten. 

 

 Azora biedt zorg aan (dreigend) kwetsbare ouderen als hierna te categoriseren: 

- Mensen met een somatische aandoening of beperking. 

- Mensen met een psychogeriatrische aandoening of beperking. 

mailto:info@azora.nl
http://www.azora.nl/
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- Mensen met een psychiatrische aandoening. 

- Mensen met een verstandelijke beperking. 

- Mensen die anderszins een indicatie of een (zelf)verwijzing hebben voor enige vorm 

van zorg, behandeling, ondersteuning of advisering. 

 

Azora ondersteunt haar cliënten bij het zolang mogelijk blijven wonen in de eigen 

woonomgeving met (zoveel mogelijk) behoud van eigen regie en zelfstandigheid. Het 

streven is om cliënten zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, al dan niet met 

ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, en pas professionele hulp in te zetten 

als het niet anders kan.  

 

1.2 Structuur van het concern 

Azora is een stichting die op een aantal locaties (Antonia, Den Es, De Bettekamp, 

Debbeshoek, Gertrudis, Maria Magdalena Postel en De Schuylenburgh) 

verpleeghuiszorg (met op Antonia tevens GRZ en Palliatieve zorg) en/of 

verzorgingshuiszorg en/of scheiden van wonen en zorg levert, en daarnaast vanuit 

verschillende uitvalsbases thuiszorg (ZvW en WMO) in de gemeenten Oude 

IJsselstreek, Montferland en Doetinchem (Gaanderen). De behandelaars van het Azora 

advies- en behandelcentrum worden ingezet in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen 

van Azora. Daarnaast strekt de dienstverlening van het advies- en behandelcentrum zich 

uit naar Markenheem, Careaz, GGNet, De Herbergier en De Lichtenvoorde en zijn de 

behandelaars toenemend actief in de eerste lijn. 

 

1.3 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 

 Het bestuur van Azora bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van 

Toezicht, bestaande uit 6 personen, houdt toezicht op het beleid van de Raad van 

Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en statutair is vastgelegd 

welke besluiten voorbehouden zijn aan dan wel de goedkeuring behoeven van de Raad 

van Toezicht. Naast de statuten beschikt Azora over een reglement Raad van Bestuur 

en over een reglement Raad van Toezicht. Bij het invulling geven aan goed bestuur en 

het afleggen van openbare verantwoording over haar beleid en activiteiten liet Azora zich 

leiden door de Zorgbrede Governance Code 2010. Eind 2016 hebben de koepels, 

verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN), 

de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 goedgekeurd, welke code per 01-01-2017 

van kracht is. Vanzelfsprekend gaat de Raad van Toezicht van Azora begin 2017 na in 

hoeverre zij aanvullend maatregelen moet nemen om conform de nieuwe code 

“governanceproof” te blijven. 

In 2016 is de Raad van Toezicht 11 keer in vergadering bijeen geweest. Eén 

vergadering betrof de jaarlijkse zelfevaluatie. Buiten de reguliere vergaderingen om is 

een drietal extra vergaderingen gehouden met als enig agendapunt de intensivering van 

de samenwerking op het terrein van thuiszorg met Careaz, De Gouden Leeuw Groep en 

Marga Klompé. 

De in 2016 belangrijkste door de RvT behandelde onderwerpen zijn: 

-  Algemeen: goedkeuren ondertekenen intentieovereenkomst en (onder 

voorwaarden) goedkeuren beslisdocument in het kader van  gezamenlijk oprichten 

van nieuwe thuiszorgentiteit  met Careaz, De Gouden Leeuw Groep en Marga 

Klompé (aanvankelijk was ook Markenheem bij dit initiatief betrokken. In juni 2016 

heeft Markenheem besloten zich uit het overleg terug te trekken); goedkeuren 

vaststelling strategienota Azora 2016-2018; goedkeuring vaststelling jaarplannen 
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2016; bespreken wachtlijstproblematiek en ingebruikname (goedkeuren aangaan 

huurovereenkomst) Hof van Varwijk; bespreken samenwerking Azora-Sensire op 

terrein van GRZ;  

- M.b.t. good governance: herijken en aanpassen van  toezichtvisie, toezichtkader en 

toetsingskader; zelfevaluatie RvT onder externe begeleiding; herbenoeming heer  

J. Geurtzen (en benoeming tot vice-voorzitter/secretaris) en heer H. Erinkveld; 

(her)beoordeling klasseindeling en bezoldiging bestuurder; bezoldiging leden RvT; 

- Bouw: planvorming nieuwbouw MMP; goedkeuren investering i.v.m. verbouw 

afdeling Wijdeblick (Antonia);  

- Financieel: kwartaalexploitatieoverzichten; bespreken managementletter 2016; 

goedkeuren jaarrekening 2015 en (DigiMV) jaarverslag 2015; goedkeuren begroting 

2017; benoemen nieuwe accountant;   

- Kwaliteit: bespreken rapporten  IGZ n.a.v. inspectiebezoeken op 05-02-2016 en 17-

08-2016 en resultaatsverslagen; 

- Fraude: toelichting op uitvoering frauderisicoanalyse conform protocol. 

 

In mei heeft (een delegatie van) de RvT het jaargesprek met de bestuurder gehouden, 

en in april heeft de voltallige RvT de jaarlijks terugkerende thema-avond met het MT van 

Azora belegd. Een tweetal MT-leden heeft op die avond een toelichting verzorgd over 

zijn afstudeerscriptie (over “wijksteunpunt” resp. “strategische positionering Azora 

thuiszorg”).  Jaarlijks heeft de RvT een overleg met de Ondernemingsraad en met de 

Centrale Cliëntenraad, in 2016 respectievelijk in november  en in september. Naast het 

bespreken van de algemene gang van zaken is in beide overleggen de onderlinge relatie 

geëvalueerd alsmede de ontwikkelingen in het kader van de samenwerking op het 

terrein van thuiszorg met de drie partners. Met de OR is tevens gesproken over de 

bezoeken van de IGZ, met de CCR is de wachtlijst problematiek in het overleg aan de 

orde geweest. Tenslotte heeft een delegatie van de RvT op 29 juni deelgenomen aan 

een werkconferentie voor alle bij het thuiszorgsamenwerkingsinitiatief betrokken 

stakeholders. De leden van de RvT van Azora, alsmede hun nevenfuncties en 

ontvangen vergoedingen, staan vermeld in hoofdstuk 5. In het decembernummer van de 

8toGo, het personeelsblad van Azora, heeft de RvT zich hernieuwd voorgesteld en 

gepresenteerd aan alle medewerkers van Azora. Dit om in voorkomende gevallen de 

drempel om de RvT te benaderen te verlagen. 

 

Onder de Raad van Bestuur ressorteert een managementteam, dat is samengesteld uit 

locatiemanagers, een manager thuiszorg, een manager advies- en behandelcentrum, 

een manager P&O, een manager vastgoed, inkoop en ICT, en een controller. De 

locatiemanagers sturen één tot drie locaties aan. De thuiszorg, die in het werkgebied is 

opgedeeld in een aantal wijkteams, wordt Azorabreed aangestuurd door de manager 

thuiszorg. De locatiemanagers, de manager thuiszorg en de manager advies- en 

behandelcentrum zijn primair verantwoordelijk voor hun als resultaatverantwoordelijke 

eenheid (RVE) aan te merken entiteit en oefenen daarnaast in het MT invloed uit op het 

concernbeleid. De manager P&O, de manager vastgoed, inkoop en ICT, en de controller 

hebben qualitate qua een concernbrede verantwoordelijkheid.  
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De Ondernemingsraad van Azora is centraal georganiseerd en telt dertien leden, waarbij alle 

bedrijfsonderdelen minimaal één vertegenwoordiger in de OR hebben  afgevaardigd. 

Naast de lokale cliëntenraden beschikt Azora over een Centrale Cliëntenraad. Bij reglement 

is vastgelegd welke -in het algemeen meer Azorabrede- onderwerpen ter bespreking in of 

(verzwaarde) advisering aan de Centrale Cliëntenraad worden voorgelegd. De meer 

locatiegebonden onderwerpen blijven in de respectievelijke lokale cliëntenraden besproken 

worden.  
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Hoofdstuk 2 Financiële huishouding en risicoanalyse  
                en -beheersing 

 

2.1 Financiële huishouding  

Azora heeft het boekjaar 2016 met een klein negatief resultaat van € 92.500 afgesloten. 

Het genormaliseerd resultaat komt uit op € 1.001.500 positief. In het overzichtstaatje 

hieronder zijn de incidentele baten en lasten van het boekjaar weergegeven. Meest 

opvallende nadelige incidentele post betreft de nabetaling ORT over de opgenomen 

vakantie-uren over de periode 2012-2016, waarvoor ten laste van het resultaat van 2016 

een kortlopende schuld is opgenomen. Gecorrigeerd voor de incidentele posten is het 

genormaliseerde resultaat 2016 € 764.500 lager dan het resultaat over 2015 (2015 was 

€ 1.766.000). Het aantal door Azora verhuurde appartementen (door vertrek van 

traditionele verzorgingshuiscliënten met een ZZP1, ZZP2 of ZZP3) is in 2016 niet verder 

gestegen. De reden is dat Azora vrijvallende appartementen als genoemd in 2016 heeft 

ingezet voor cliënten met een hogere ZZP, om reden dat dergelijke cliënten in de regel 

een dringender opnamebehoefte hebben dan huurders. Het door ons Zorgkantoor 

vrijgegeven productieplafond gaf ons de ruimte om zo te handelen. Voor de desondanks 

groeiende wachtlijsten besloten wij m.i.v. 1 december 2016 30 appartementen in Hof van 

Varwijk in Zeddam te huren. Met het in gebruik nemen van deze appartementen, die wij 

inzetten voor cliënten met een verpleeghuisindicatie, verminderen wij de druk op de 

wachtlijst. Ongeveer de helft van de appartementen in Hof van Varwijk gebruiken wij in 

de periode december 2016 tot juli 2017 als tijdelijke huisvesting voor 15 cliënten van 

Antonia in verband met de verbouwing van afdeling Wijde Blick. Dit betekent dat 

uitbreiding van onze capaciteit met nog eens 15 plaatsen effectief pas in juli 2017 

plaatsvindt.  

 

Resultaat Azora boekjaar 

2016 

 € -92.500 

 

Incidentele effecten:   

Vergoeding overproductie 

uit het jaar 2015 

Dit betreft de Wlz zorg € -269.000 

Opgenomen last nabetaling 

ORT over de opgenomen 

vakantieuren 

 € 1.034.000 

 

Eenmalige uitkering 1,2% 

maand december 2016 

 € 329.000 

Genormaliseerd resultaat 

Azora boekjaar 2016 

 € 1.001.500 

 

 Kengetallen:  

 Resultaat 2016 afgerond  € -93.000 (2015: € 2.065.000)  

 Genormaliseerd resultaat 2016 € 1.001.500 (2015: € 1.766.000) 

 

 Solvabiliteit 2016: 21,8% (2015: 21,6%) 

 Debt Service Coverage Ratio 2016: 1,43 (2015: 1,97) 

 Netto weerstandsvermogen 2016: 30,0% (2015: 30,6%) 

 Liquiditeitsratio / quick-ratio 2016: 1,34 (2015: 1,30) 
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2.2 Risicoanalyse en -beheersing 

- Scheiden van wonen en zorg 

Sinds september 2013 kat Azora haar verzorgingshuislocaties om  naar 

woonzorgcentra waar scheiden van wonen en zorg als alternatief voor een 

verzorgingshuisplaats wordt aangeboden. Zoals door ons ingeschat wordt dit door 

daarvoor in aanmerking komend clientèle als uitstekend initiatief gewaardeerd. Vanaf 

begin 2016 bemerken wij dat de wachtlijst met Wlz-geïndiceerden zowel voor PG als 

voor somatiek weer groeit. Dit lijkt te maken te hebben met het feit dat meer ouderen 

dan voorheen langer thuis blijven wonen, en dat er dientengevolge meer mensen zijn 

die op enig moment aanlopen tegen de grenzen van thuiszorg. Hoewel er dus 

belangstelling is voor ons scheiden van wonen en zorg-concept, zijn wij in 2016 niet 

gegroeid in het aantal verhuurde appartementen, omdat wij in voorkomende gevallen 

bij leegstand cliënten met een ZZP-indicatie voorrang geven op een “wachtende” 

huurder.  

Met diverse partners (gemeente Oude IJsselstreek, Estinea, Wonion) zijn wij in 

overleg  over de  nieuwbouw van Maria Magdalena Postel in Gendringen. In het 

kader van het bovenstaande zal een nieuw MMP zeker in een behoefte (blijven) 

voorzien. MMP is ons oudste complex en heeft kleine appartementen. Wij 

veronderstellen dat binnen een aantal jaren cliënten de huidige appartementen als te 

klein beschouwen. Uit de daartoe op te stellen businesscase zal moeten blijken of wij 

in staat zijn de investering terug te verdienen. Vooralsnog merken wij dat de lage 

huurprijs van de appartementen in MMP, naast de goede zorg en sfeer in het 

complex, de appartementen aantrekkelijk maken. 

Waar het afschaffen van de lichtere verzorgingshuisindicaties aanvankelijk een risico 

op leegstand met zich meebracht, is de groei van de wachtlijst in 2016, in combinatie 

met de verwachting dat het aantal ouderen in Nederland tot 2040 zal verdubbelen, 

voor ons reden geweest om onze capaciteit in 2016 uit te breiden. Dit hebben we 

gerealiseerd door de ingebruikname van Hof van Varwijk in Zeddam, waar wij 30 

appartementen huren van woningcorporatie Plavei. De uitbreiding met het genoemde 

aantal zal pas halverwege 2017 volledig geëffectueerd kunnen worden, omdat wij in 

het eerste half jaar Hof van Varwijk ook zullen inzetten als tijdelijke huisvesting voor 

een vijftiental bewoners van Antonia in verband met de verbouw van afdeling 

Wijdeblick. 

- ICT 

In 2016 is er binnen de afdeling ICT veel energie gestoken in het verhogen van het 

serviceniveau rond hardware en software. Er is meer structuur aangebracht in het 

(snel) oplossen van problemen (binnen de termijn in de SLA, zoals verwoord in de 

product- en dienstcatalogus). Door een verbetering van de netwerkarchitectuur en het 

verrichten van periodiek (preventief) onderhoud is het aantal verstoringen 

afgenomen. Er is een begin gemaakt met het opstellen van een  ICT-beleidsplan en 

een informatiebeveiligingsplan, dat voldoet aan de wet datalekken en de wet 

bescherming persoonsgegevens. In 2017 zal dit verder zijn beslag krijgen, waarbij er 

in het bijzonder aandacht zal (moeten) worden besteed aan logische 

toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer, continuïteitsbeheer en uiteraard aan 

bewustwording terzake en bijbehorend gedrag.  

-            Veiligheid                                                                                      

Azora maakt onderscheid tussen cliëntveiligheid, veilige werkomstandigheden en 

veiligheid van de gebouwen (leef- en werkomgeving). Met betrekking tot  
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cliëntveiligheid zijn hygiëne, medicatie, toepassen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen, decubituspreventie, valpreventie, zorgvuldig omgaan met privacy en 

voldoende gekwalificeerd zijn van de professionals onderwerpen die continue de 

aandacht hebben. 

Voor wat de veiligheid van de gebouwen betreft is in het verslagjaar veel aandacht 

besteed aan de BHV-organisatie en aan de brandveiligheid van de gebouwen. In 

periodieke RIE’s komt o.a. de veiligheid van de werkomgeving steeds aan bod. 

- Fraudeanalyse 

Azora heeft conform haar protocol de jaarlijkse fraudeanalyse gedaan. Dat heeft 

geen vermoedens van fraude dan wel risico’s op fraude opgeleverd.  
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Hoofdstuk 3 Integriteit, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en digitalisering van 
bedrijfsprocessen 

 

3.1 Integriteit 

Naast “klantgerichtheid” en “ambitie” heeft Azora “integriteit” als heel belangrijke 

competentie van al haar medewerkers in haar gedragscode en in de 

taakfunctiebeschrijvingen  opgenomen. Voor Raad van Toezicht en Bestuur is de 

Zorgbrede Governancecode leidend voor het integer handelen en voor het transparant 

afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de gemaakte keuzen. Op 

medewerkerniveau streven wij naar een cultuur van elkaar onderling aanspreken op 

(waargenomen) gedrag. Natuurlijk hebben leidinggevenden daarin ook een 

voorbeeldfunctie en een belangrijke verantwoordelijkheid. In ons in 2016 in gang gezette 

leantraject is permanent van elkaar leren een van de doelstellingen, o.a. door elkaar 

feedback te geven. 

 

3.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

- Goed werkgeverschap/duurzame inzetbaarheid 

Het bestaansrecht van Azora is als vanzelfsprekend gelegen in het leveren van 

goede zorg aan cliënten. Daarnaast is Azora tevens werkgever van bijna 1500 

medewerkers. Goed werkgeverschap vinden wij van eminent belang, ook omdat wij 

ervan overtuigd zijn dat als wij goed zorgen voor onze medewerkers, wij het beste in 

hen naar boven halen en zij zich gemotiveerd voelen om goede zorg te leveren aan 

onze cliënten. In dit kader zijn wij er voortdurend op gericht om, daar waar 

werkgelegenheid verdwijnt, er alles aan te doen om medewerkers bij onszelf of elders 

aan het werk te houden. In voorkomende gevallen bieden wij scholing aan (bv. om 

van helpende VIG-er te worden), zoeken wij naar passend ander werk binnen Azora, 

dan wel bieden wij medewerkers begeleiding aan om elders aan de slag te kunnen 

gaan. Uiteraard hebben medewerkers in dergelijke trajecten ook zelf een belangrijke 

verantwoordelijkheid. 

Azora is in 2016 gestart met incompany-trainingen duurzame inzetbaarheid. In deze 

trainingen wordt medewerkers vooral geleerd zelf regie te pakken en 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun (blijvende) inzetbaarheid in voortdurend 

veranderende omstandigheden. Daarnaast biedt Azora in het kader van “Azora gaat 

gezond” sinds al meer dan 10 jaar aan haar medewerkers allerlei ontspannings- en 

bewegingsinitiatieven aan die een bijdrage leveren aan een gezonde life-style. 

       -     Azora Flexplein 

Begin 2016 is het Azora Flexplein operationeel geworden. In feite is het te             

beschouwen als een intern uitzendbureau. Alle bedrijfsonderdelen kunnen 

desgewenst een beroep doen op inzet van flexmedewerkers als er een tekort in de 

bezetting is of als de vraag ineens toeneemt. Behalve dat daarmee flexibel kan 

worden ingespeeld op een wisselende zorgvraag, biedt het Flexplein medewerkers 

ook de kans om op verschillende plaatsen binnen Azora werkzaam te zijn en 

daarmee wisselende ervaringen op te doen. Zowel bij het Azora Flexplein alsook bij 

de te onderscheiden RVE’s heeft steeds een deel van de medewerkers een 

zogenaamd min-max-contract, hetwelk te beschouwen is als een flexibele schil.  

- MTO (medewerkertevredenheidsonderzoek) 
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Azora heeft in 2016 een tweetal mederwerkertevredenheidsonderzoeken laten 

uitvoeren. Kort voor de zomer vond het effectorymedewerkertevredenheidsonderzoek 

plaats, in het laatste kwartaal hield  Azora een medewerkertevredenheidsonderzoek  

in het kader van de Actizbenchmark. Bij het effectoryonderzoek bleek Azora in haar 

categorie (non-profitorganisatie met meer dan 1000 werknemers) de beste werkgever 

van Gelderland, in de Actizbenchmark had Azora de hoogste NPS-score (37,8!) van 

alle in 2016 deelnemende organisaties. Azora is heel trots op deze resultaten en 

maakt daar  in haar wervingscampagnes gebruik van. Het resultaat is dat het 

ondanks de krapte op de arbeidsmarkt toch steeds lukt om de openstaande 

vacatures in te vullen. De door medewerkers gesignaleerde knelpunten worden 

uiteraard opgepakt. Het belangrijkste signaal dat werd afgegeven was dat de 

werkdruk als hoog is ervaren. Eind 2016 en begin 2017 heeft Azora op verschillende 

plaatsen de formatie uitgebreid om de werkdruk te doen afnemen en om de kwaliteit 

van zorg verder te verbeteren. 

- Leefbaarheid van de kernen 

Azora beschouwt zich als medeverantwoordelijk voor het “leefbaar houden” van de 

kernen waar zij met haar locaties gesitueerd is. Met onze wijksteunpunten willen wij 

een ontmoetingsplek zijn voor (vooral) ouderen uit de directe omgeving, zodat onze 

complexen onderdeel worden van de samenleving. En vanuit onze locaties dragen wij 

kennis, kunde, informatie en ondersteuning uit om wijkbewoners te faciliteren zolang 

als mogelijk is in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Als onderdeel van de 

leefgemeenschap en voor het behoud van werkgelegenheid in de regio doet Azora 

zoveel mogelijk zaken met lokale ondernemers. 

- Bevorderen van zelfstandigheid 

De zorgconsumptie neemt sinds jaar en dag steeds verder toe en moet waar mogelijk 

getemperd worden. Als zorgaanbieder trachten wij de zelfredzaamheid van mensen 

te vergroten en daarmee hun behoefte aan zorg te verminderen. Daarbij 

ondersteunen wij mantelzorgers en waar mogelijk en verantwoord doen wij een 

beroep op vrijwilligers. Dit alles om er aan bij te dragen dat inschakeling van 

professionele hulp niet eerder gebeurt dan wanneer het strikt noodzakelijk is. In 2016 

hebben wij, in overleg met huisartsen en andere betrokken partners, gerealiseerd dat 

onze specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en andere verpleeghuis-

disciplines worden geconsulteerd bij problematiek van (dreigend) kwetsbare ouderen 

in de thuissituatie. Begin 2017 wordt dit initiatief “geïnstitutionaliseerd” voortgezet in 

het ambulant team ouderengeneeskunde (ATO).  

- Positionering wijkverpleegkundigen in een spilfunctie  

Sinds begin 2015 stelt de wijkverpleegkundige in samenspraak met de cliënt het 

zorgplan op. Dit proces wordt ondersteund door het Omaha classificatiesysteem. Op 

deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt wat de cliënt nog zelf kan oppakken, wat 

verwacht wordt van mantelzorg en welke professionele zorg wordt geboden. De 

wijkverpleegkundige maakt deel uit van het wijkteam en onderhoudt nadrukkelijk 

contacten met huisartsen en ziekenhuizen om de zorg aan de cliënt zo goed mogelijk 

af te stemmen. Daarbij speelt preventie een belangrijke rol. 

- Duurzaamheid 

Vanzelfsprekend is, met name bij de modernere gebouwen van Azora, rekening 

gehouden met energiebesparende voorzieningen. Desondanks zijn wij van mening 

dat door verdere aanpassingen en vooral ook door gedrag van gebruikers er nog het 

nodige te besparen resp. te verdienen valt. Op alle locaties zijn enthousiaste 

medewerkers gerecruteerd die kartrekker zijn om voor hun locatie 
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energiebesparingsmaatregelen te ontwikkelen en te implementeren. Om dit verder te 

ondersteunen en om een breder draagvlak te ontwikkelen start in het eerste kwartaal 

van 2017 de Azora-energiestrijd. Het energieverbruik op de verschillende locaties 

wordt gedurende het eerste  kwartaal strak gemonitord. De locatie die procentueel 

het meeste energie weet te besparen wint de wedstrijd. 

 

3.3 Digitalisering van bedrijfsprocessen 

Aanvang 2016 heeft Azora een start gemaakt met het digitaliseren van haar HR-

processen. Dit levert efficiency en snellere doorlooptijden op. In de module 

verzuimmanagement geven alle leidinggevenden de ziek- en hersteldmeldingen door, 

worden de benodigde documenten aangemaakt en opgeslagen, en worden de termijnen 

bewaakt. Het digitaliseren van de personeelsdossiers zal in 2017 worden afgerond. Het 

in 2015 nieuw in gebruik genomen ECD (ONS van Nedap) is in 2016 verder verbeterd. 

Met de aanpassingen wordt de door Azora gewenste  samenspraak met de cliënt nog 

beter gefaciliteerd en ondersteund. Azorabreed is een scholing gestart in 2016 die 

doorloopt in 2017 om alle bij de directe zorg betrokken medewerkers optimaal te leren 

omgaan met het vernieuwde ECD. 

Eveneens in 2016 heeft Azora hard gewerkt aan een nieuw gebruiksvriendelijk(er) 

kwaliteitshandboek: de Azorawijzer. In 2017 zal dit handboek verder worden ontwikkeld 

en in gebruik genomen.  

 

3.4 Samenwerking 

- Als deelnemer in het directieberaad transmurale zorg (Slingeland Ziekenhuis, 

Sensire, Markenheem, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, GGNet, RHV Oude IJssel) 

tracht Azora mede vorm en invulling te geven aan ketenzorg in de regio. In overleg 

met de ketenzorgpartners wordt voor verschillende doelgroepen steeds de juiste zorg 

op het juiste moment op de juiste plaats nagestreefd. Wanneer een cliënt in de keten 

over gaat van de ene aanbieder naar de andere wordt steeds nagestreefd dit voor de 

cliënt zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

- In 2016 heeft Azora druk overleg gevoerd, met externe ondersteuning, om samen 

met Careaz, De Gouden Leeuw Groep en Zorgcombinatie Marga Klompé te komen 

tot de oprichting van één nieuwe thuiszorgentiteit. Verondersteld is dat de nieuwe 

entiteit toekomstbestendiger is, efficiënter kan worden ingericht en zich beter kan 

profileren naar belangrijke verwijzers (o.a. de ziekenhuizen) dan elk van de partners 

apart. Aanvankelijk was Markenheem als vijfde partij bij dit initiatief betrokken, maar 

halverwege 2016 heeft zij zich om haar moverende redenen uit het initiatief 

teruggetrokken. Waar enthousiast en intensief na het vertrek van Markenheem door 

de 4 overgebleven partners werd toegewerkt naar de oprichting van de nieuwe 

entiteit, is helaas begin maart 2017 het besluit gevallen te stoppen met het initiatief. 

Met name de financiële consequenties van het initiatief hebben tot dit besluit geleid. 

-    In december 2014 is het “Zorglandschap Achterhoek” opgericht. Dit is een platform 

waarin alle organisaties in de Achterhoek die met zorg en/of welzijn van doen 

hebben, waaronder dus Azora, verenigd zijn. Doel is om tegen de achtergrond van 

bevolkingskrimp en budgetkortingen gezamenlijk welzijn en zorg zo in te richten dat 

met de beschikbare middelen de gezondheid van de Achterhoekse burger, naar de 

moderne definitie (van Machteld Huber), optimaal wordt bevorderd. De moderne 

gezondheidsdefinitie wordt door allen omarmd (heeft in de strategienota van Azora 

een nadrukkelijke vermelding gekregen) en als manier van aanvliegen is de 

“piramidebenadering” geïntroduceerd: pas professionele hulp inschakelen als het niet 
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anders kan, en zo kort als nodig is. In 2016 zijn de partners, net als in 2015, een 

aantal malen bijeen geweest. Het elkaar regelmatig in dit grote verband ontmoeten 

heeft meerwaarde: belangrijke ontwikkelingen worden gedeeld, afstemming vindt 

plaats en nieuwe initiatieven worden –veelal op kleinere schaal- opgepakt. Het blijkt 

echter lastig, ondanks de goede intenties, op zo grote schaal tot concreetheid te 

komen. 

- In 2015 hadden Azora en Sensire besloten hun respectievelijke GRZ-afdelingen tot 

een nieuwe entiteit samen te voegen om samen aan de door verzekeraars gewenste 

omvang te komen. In de loop van 2016 is gebleken dat partners over de gewenste 

vorm van samenwerking verschillend denken. Om die reden is begin 2017 de 

conclusie getrokken dat beide hun GRZ-aktiviteiten vooralsnog zelfstandig 

continueren. Op inhoudelijk terrein zal de samenwerking gecontinueerd worden. 

       -     In 2016 heeft Azora regelmatig besprekingen gevoerd met de Stichting Zahet, een       

zorgaanbieder die zich in de omgeving van Nijmegen vooral richt op cliënten met een 

Islamitische achtergrond. Doel van de contacten is na te gaan of er bij Antonia in 

Terborg mogelijkheden zijn om in gezamenlijkheid een (kleine) unit in te richten voor 

cliënten met genoemde achtergrond in het werkgebied van Azora.  
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Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties  
      

4.1 Kwaliteit van zorg, klachten en onderzoeken IGZ 

-  Azora is HKZ-gecertificeerd. De tweemaal per jaar te houden interne audits hebben in 

2016 plaats gevonden en tot de noodzakelijke verbetermaatregelen geleid. In 2016 is 

binnen Azora door DEKRA de tweede verlengingsaudit uitgevoerd. De bevindingen 

van de auditor waren lovend, en er zijn slechts enkele kleine tekortkomingen 

geconstateerd, waarop uiteraard gepaste actie is ondernomen. 

- In 2016 zijn er bij onze Klachtencommissie geen klachten ingediend.  

- Met ingang van 2016 worden er geen landelijke CQ-metingen meer verricht. Azora 

heeft er daarom voor gekozen om zelf onderzoek te doen naar de cliëntervaringen, 

aan de hand van thema’s zoals benoemd in het nieuwe kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg, opgesteld vanuit de Taskforce Waardigheid en Trots. Dit 

onderzoek vond plaats in het laatste kwartaal van 2016. De vragenlijst bestond, 

afhankelijk van de vorm van zorg, uit 13 tot 21 vragen die onderverdeeld kunnen 

worden in de volgende thema’s: kwaliteit van leven/welbevinden; prettige en veilige 

woonomgeving; gezondheid(szorg)/risicos; informatie en communicatie; aanbevelen. 

De uitslagen van het cliënttevredenheidsonderzoek waren voor alle te onderscheiden 

doelgroepen goed tot zeer goed. De over de hele linie berekende NPS-score was 

boven de 45%. De resultaten worden met de diverse locale cliëntenraden besproken 

en in overleg worden verbeterplannen opgesteld. 

-    Als vervolg op het IGZ-bezoek aan Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in 

juni 2015 is deze locatie in februari en augustus van het verslagjaar opnieuw door de 

IGZ bezocht, om na te gaan of de geconstateerde tekortkomingen waren opgelost, 

respectievelijk of daar een verbeterplan voor was opgesteld. Het laatste rapport van 

bevindingen van de IGZ van oktober 2016 bevatte nog slechts een viertal 

tekortkomingen. Voor het oplossen daarvan heeft Azora een resultaatsverslag met 

plan van aanpak in januari 2017 aan de inspectie opgestuurd, waarop de IGZ Azora 

in februari heeft bericht dat dit geen verdere vragen meer oproept en dat de inspectie 

daarmee haar bezoeken afsluit. 

- In het kader van de aanbesteding WLZ 2016 hadden  wij Azorabreed in 2015 een 

zelfanalyse gedaan m.b.t. de geleverde kwaliteit van zorg. Deze zelfanalyse had 

geleid tot een viertal verbeterplannen voor de periode 2015-2017. Drie van deze vier 

verbeterplannen, te weten “rapportage/zorgplan ECD intramuraal”, “lean werken in de 

zorg” en “omgaan met probleemgedrag/onbegrepen gedrag bij dementie” hebben een 

langere doorlooptijd en zullen in 2017 (en volgende jaren) nog veel aandacht krijgen:  

     * Verbeteren gebruik ECD (zorgplan en rapportage) 

     Medio 2016 heeft de werkgroep ECD een aantal verbetervoorstellen uitgebracht ten                      

aanzien van inrichting van ECD en werkwijze, met als uitgangspunt dat cliënt en/of 

vertegenwoordiger partner is in de zorg. In het najaar van 2016 zijn de scholingen 

gestart omtrent het betrekken van de cliënt en/of vertegenwoordiger bij het opstellen 

van het zorgplan, als ook om verzorgenden te onderrichten in het SMART opstellen 

van doelen en rapportage daarop. Deze scholing, die alle direct bij de zorg betrokken 

medewerkers aangaat, loopt door in 2017. Met de introductie in het najaar van 2016 

van Carenzorgt hebben alle cliënten en/of hun vertegenwoordigers toegang tot het 

elektronisch cliëntendossier. 

 * Lean werken in de zorg 

Azora heeft in 2016 een start gemaakt om van Azora een “lean organisatie” te maken. 

Er zijn 2 intern geworven leancoaches aangesteld, die, naast het (mede) verzorgen 
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van de leanscholing van alle (team)managers, een belangrijke rol gaan spelen in het 

lean inrichten van Azora. In essentie komt het er op neer dat alles wat we doen van 

toegevoegde waarde moet zijn voor de cliënt, en dat al hetgeen daar geen bijdrage 

aan levert als verspilling moet worden geschrapt. Medewerkers vooral laten doen 

waar ze goed in zijn (talenten benutten) en in hun kracht zetten en voortdurend van 

elkaar leren, o.a. door elkaar gevraagd en ongevraagd constructieve feedback te 

geven, moet in de haarvaten van de organisatie terecht komen. De scholing van 

teammanagers loopt door in 2017. Geleidelijkaan zal het leangedachtengoed de 

komende jaren geïmplementeerd worden. 

* Omgaan met probleemgedrag/onbegrepen gedrag bij dementie        

In 2016 heeft Azora haar procedure “omgaan met probleemgedrag/onbegrepen 

gedrag”, welke is gebaseerd op het 8-stappenplan van de IGZ geïmplementeerd.   

- In het kader van het project “Waardigheid en trots” is van overheidswege 

(Staatssecretaris van Rijn) in 2015 het initiatief genomen om gestructureerd energie 

te steken in het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Van harte 

heeft Azora zich bij dat initiatief aangesloten met een tweetal projecten: mondzorg en 

familieparticipatie. Deze projecten kennen een doorloop in 2016. Afgezien van het feit 

dat wij familieparticipatie binnen Azora nog verder willen uitrollen, is dat ook een 

onderwerp, waarvan wij van mening zijn dat andere zorgaanbieders in het land 

daarover van ons kunnen leren. Van elkaar leren en best practices uitwisselen is 

expliciet onderdeel van het verbeterprogramma van de staatssecretaris. 

 

4.2 Toekomstverwachtingen 

De begroting 2017 van Azora sluit met een positief resultaat. Voor het eerst sinds jaren 

heeft Azora te maken met een verbetering van het tarief voor zowel de Wlz (+0,5%) als 

voor de Wijkverpleging (+ca. 3%). De tariefsverbetering voor de Wlz heeft te maken met 

het feit dat Azora voor 2017 als A-aanbieder is aangemerkt, op basis van door Menzis 

zorgkantoor opgestelde criteria. Behalve de tariefopslag is de overeenkomst met het 

zorgkantoor voor twee jaar afgesloten en is er geen produktieplafond meer. Het 

verbeterde tarief stelt Azora in staat om de kwaliteit van zorg te verbeteren en 

tezelfdertijd, door de uitbreiding van formatie, de werkdruk te verlagen. Dit zou de 

ervaren kwaliteit van zorg alsmede de medewerkertevredenheid ten goede moeten 

komen. De tariefsverbetering voor de Wijkverpleging (bij Menziszorgverzekeraar) heeft 

te maken met de door Menzis als doelmatig beoordeelde inzet van thuiszorg door Azora. 

Nu bekend is dat het samenwerkingsinitiatief met de 3 partners niet doorgaat, heeft 

Azora zich nadrukkelijk zelf ten doel gesteld in 2017 de bedrijfsvoering van haar 

thuiszorgtak financieel gezond te maken. De verbetering van het tarief helpt daarbij. 

Daarenboven zal in het bijzonder gestuurd moeten worden op verbetering van de 

produktiviteit van medewerkers en op verlaging van het ziekteverzuim.  

In 2016 is de druk op de wachtlijst van Azora, in feite voor alle cliëntcategoriën, 

toegenomen. Om die reden hebben wij eind 2016 Hof van Varwijk in Zeddam in gebruik 

genomen. Tot medio 2017 wordt de helft van de capaciteit van Hof van Varwijk (15 

plaatsen) gebruikt voor het tijdelijk onderbrengen van bewoners van Antonia in verband 

met de verbouwing van afdeling Wijdeblick. Pas na de terugverhuizing medio 2017 zal 

de volledige capaciteitsuitbreiding met 30 plaatsen effectief zijn. De verwachting is dat 

de komende jaren, door de snelle groei van het aantal ouderen in de Achterhoek 

(verdubbeling van het aantal 80-plussers de komende 20 jaar), de vraag naar intra- en 

extramurale zorg nog fors zal stijgen. In hoeverre slimme technologie een deel van de 

groei zal kunnen afremmen zal de tijd leren. 
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Gegeven de toenemende zorgvraag is het voor Azora intussen zeer waarschijnlijk dat er 

voor het functioneel verouderde MMP nieuwbouw in de plaats zal komen. In 2017 zal er, 

samen met de belangrijke partners Wonion, Estinea, gemeente Oude IJsselstreek en de 

burgers van Gendringen verder worden gewerkt aan een concreet nieuwbouwplan met 

als streven in de loop van 2018 daadwerkelijk met de bouw te kunnen beginnen. Net als 

de andere locaties van Azora zal het nieuwe MMP een modern woonzorgcomplex en 

verpleeghuis worden, zodat voor alle cliëntcategoriën in Gendringen opvang mogelijk is.  

Het economisch tij in Nederland verbetert en –met de verkiezingen aanstaande- spreken 

bijna alle politieke partijen zich uit vóór een extra financiële injectie in de zorg om extra 

inzet van medewerkers in verpleeghuizen te kunnen realiseren (meer handen aan het 

bed). Waar er nu al sprake is van krapte op de arbeidsmarkt, is het heel wel denkbaar 

dat in de nabije toekomst niet gebrek aan geld maar gebrek aan gekwalificeerde 

medewerkers de bottleneck gaat worden. In het licht daarvan zal Azora zich als goed 

werkgever nog nadrukkelijker in aansprekende wervingscampagnes (moeten) profileren. 

 

Azora zit midden in de in haar strategienota geformuleerde transformatie. In het eind 

2016 uitgebrachte kwaliteitskader verpleeghuiszorg ziet zij veel herkenning en zijn we 

blijkbaar met onze plannen op de goede weg. En uiteraard valt er ook nog het nodige te 

doen en te ontwikkelen. Met haar getalenteerde, betrokken en gemotiveerde 

medewerkers, in combinatie met de gezonde financiële positie ziet Azora de toekomst 

met vertrouwen tegemoet. 


