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Samen bruggen bouwen
voor een solide  

toekomstperspectief

Voorwoord
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In dit jaarbericht leest u onder andere informatie 
over de organisatie en de bedrijfsvoering, over de 
kwaliteit van onze zorg én over medewerkers. Ook 
publiceren wij beknopt informatie over de behaalde 
resultaten en belangrijke cijfers.

Daarnaast heeft Amaliazorg naar aanleiding van 
het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ een  
kwaliteitsplan opgesteld. Dit plan wordt elk jaar  
geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten zijn in  
dit jaarbericht opgenomen.

Na drie jaar met een negatief resultaat was 2019 een druk jaar dat in het teken stond van herstel. In het tweede 

kwartaal van het jaar is het herstelplan ‘Samen bruggen bouwen’ opgesteld waarin voor Amaliazorg noodzakelijke 

veranderingen staan beschreven om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. In de tweede helft van het jaar zijn 

veel van die noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. Er is een aantal bestuurlijke ingrepen in de bedrijfs- 

voering gedaan, gericht op het weer gezond maken van de organisatie en het bieden van een solide perspectief 

voor de toekomst. We hebben afscheid genomen van een aantal mensen, wat niet gemakkelijk was, maar er kwa-

men ook nieuwe mensen binnen. Het managementteam is nagenoeg geheel vernieuwd en de aansturing van de 

zorg is vereenvoudigd. Daarnaast is er gestuurd op een volledige bezetting van alle beschikbare appartementen.

We hebben binnen Amaliazorg geïnnoveerd en een significante modernisering van de organisatie in gang gezet. 

Alle inspanningen werpen vruchten af. Het huis komt op orde, er ligt een gezonde begroting 2020 en de eerste 

resultaten zijn zichtbaar. De tussentijdse audit is goed verlopen, het PREZO keurmerk is behouden. Tijdens de audit 

kwam naar voren dat Amaliazorg haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. 

Ook op de locaties hebben we stappen gezet. Bij Kempenhaeve ging de schitterende kloostertuin open en samen 

met de congregatie worden plannen voor de toekomst ontwikkeld. Blijendaal is in de bedrijfsvoering intensiever 

gaan samenwerken met Kempenhaeve, om de nadelen van kleinschaligheid op te vangen. Op Catharinenberg 

werd medio 2019 een uitbreiding van 38 naar 54 plaatsen gerealiseerd. Hof van Bluyssen kent lange wachtlijsten en 

bestendigde haar goede naam en positie in Asten. Op de locatie Van Haarenstaete is per 1 januari 2020 een uit-

breiding van 30 naar 35 bewoners gerealiseerd.

In ons werkgebied zijn de contacten met collega-zorginstellingen geïntensiveerd. Wij zijn er samen van overtuigd 

dat we de toekomstige enorme vraag alleen door intensieve samenwerking het hoofd kunnen bieden en tegelijkertijd 

vernieuwingen kunnen realiseren.

Amaliazorg is een warme instelling, met zeer gemotiveerde medewerkers die een hoge mate van betrokkenheid 

hebben. Ik wil hierbij, mede namens de raad van toezicht en het managementteam, al onze medewerkers en  

vrijwilligers complimenteren voor hun grote inzet.

Geert Becks, directeur-bestuurder a.i.



Amaliazorg is een sfeervolle zorgorganisatie met vijf 

moderne woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, 

Oirschot en Oisterwijk. We zijn gespecialiseerd in 

belevingsgericht groepswonen voor mensen met 

dementie. Bewoners hebben vaak veel moeten 

inleveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van over-

tuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner 

mogelijk is. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen 

voor elke bewoner uniek is en afgestemd op de 

persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en 

behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste 

ingevuld kan worden.

Zo’n 500 medewerkers en 200 vrijwilligers geven 

samen kleur aan het leven van de bewoners en  

gasten van de dagactiviteiten door belevings- 

gericht te werken, waarbij onze kernwaarden pro-

fessioneel, aandacht, respect en samenwerken de 

uitgangspunten zijn.

Stichting Amaliazorg is in het kader van de Wet 

toelating zorginstellingen (WTZi), toegelaten voor 

de functies persoonlijke verzorging, verpleging, 

begeleiding, behandeling en verblijf.
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 Onze locaties

1. 

Kempenhaeve
Koestraat 37, Oirschot

2. Catharinenberg 
Poirtersstraat 3, Oisterwijk

3. 

Blijendaal
Nieuwstraat 28, Oirschot

4. 

Hof van Bluyssen
Wilhelminastraat 29, Asten

5. Van Haarenstaete
Pastoor van Haarenstraat 44, 
Mariaheide

Amaliazorg zet zich ervoor in om oudere mensen een waardevolle dag te bezorgen. Dat doen we  
met respect voor onderlinge verbondenheid en voor de natuur en daarbij blijven we trouw aan de 
oorsprong vanuit de congregaties.

De organisatie
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Van Haarenstaete

Catharinenberg

Het personeel gaat op een goede en prettige 

wijze met de bewoners om. Er is ruimte voor 

eigen inbreng en er wordt goed gekeken 

naar de wensen van de individuele bewoner. 

Van Haarenstaete is een kleinschalige zorg- 

instelling waarin de gemoedelijke sfeer be-

houden is gebleven. Wij zijn zeer tevreden over 

de wijze waarop mijn moeder tijdens haar 

verblijf in Van Haarenstaete is verzorgd. Mijn 

moeder had nergens beter kunnen zijn!

waardering 8,0 op ZorgkaartNederland  
2 juli 2019

Mijn oma heeft op afdeling Tuinzicht (slechts) 3 weken gewoond en is helaas 23 november overleden. Ze is hier 

zo liefdevol verzorgd met respect voor haar en haar waarden en normen. Het proces rond het overlijden ging 

met zeer veel aandacht, liefde en kundigheid naar zowel mijn oma als naar ons als familie toe. De betrokken-

heid was top! Alleen maar lof voor de verzorging / verpleging en een duim omhoog!

Erg fijne plek. Men kan zich niet beter wensen 

in alle opzichten. Er wordt volop samen- 

gewerkt met familie. Er wordt alles aan 

gedaan om, gezien de mogelijkheden, meer 

daginvulling te geven.

waardering 8,7 op ZorgkaartNederland  
4 april 2019

waardering 9,5 op ZorgkaartNederland 8 december 2019

Ons werkgebied
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Amaliazorg is georganiseerd volgens de regels 
van de Governancecode Zorg 2017. De raad 
van toezicht is onafhankelijk van de raad van 
bestuur en houdt toezicht op de kwaliteit en de 
continuïteit van de zorgverlening.

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad 

van bestuur. Het bestuur van Amaliazorg wordt 

gevormd door een eenhoofdige raad van bestuur. 

Van 1 januari tot 27 februari 2019 heeft drs. H. Stals 

als waarnemend directeur-bestuurder gefungeerd. 

Van 27 februari tot en met 31 december 2019 

is mr. drs. J. Thiadens door de raad van toezicht 

benoemd tot directeur-bestuurder a.i. Per 1 april 

2019 is het dienstverband met mr. drs. P. Tijssen 

beëindigd.

 Bestuur

De raad van toezicht bestond in 2019 uit vier leden:

• drs. T.Y. Chu, voorzitter (op voordracht van de ondernemingsraad)   

• P.J.S. Kanters, vicevoorzitter (op voordracht van de centrale cliëntenraad)

• drs. P.A.M. Broeders, lid

• drs. A.P.G. Alsemgeest, lid

Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Amaliazorg, anders dan uit hoofde van het 

lidmaatschap van de raad.

In de dagelijkse praktijk voert de raad van toezicht vanuit een stevige positie en heldere rolopvatting haar 

toezichthoudende taken uit. Om richting en betekenis te geven aan het functioneren, is gezocht naar bouw-

stenen voor een meer geëxpliciteerde toezichtvisie en toezichtkader. In de eerste helft van 2019 heeft dit 

geleid tot een definitieve formulering.

In de uitgangspunten van onze toezichtvisie is vastgelegd dat:

• goed bestuur en goed toezicht belangrijke randvoorwaarden zijn voor de kwaliteit van de te leveren zorg;

• vertrouwen en wederzijds respect essentieel zijn voor een open, constructieve en duurzame uitvoering  

 van toezicht;

• toezicht een betrokken en betrouwbare houding vereist, die zichtbaar is voor de gehele organisatie.

De raad van toezicht heeft op regelmatige basis overleg gevoerd met de bestuurder en onderhield daar-

naast contacten met het managementteam, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

Daarnaast bracht de raad werkbezoeken en liet ze zich informeren over ontwikkelingen in de organisatie.

Raad van toezicht

Leiderschap, governance en management
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Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie heeft de raad van 

toezicht ondersteuning gehad van een externe  

governance-deskundige. Er is uitvoerig stilgestaan 

bij het vertrek en de opvolging van de directeur- 

bestuurder. Leidraad daarbij was de uitgebreide 

evaluatie die de governance-deskundige vooraf 

had uitgevoerd. De belangrijkste les: een goede 

werking van bestuur en toezicht vraagt effectief en 

proactief samenspel van alle betrokkenen. Zo dragen 

ervaringen uit het verleden bij aan een sterkere 

bestuurs- en toezichtstructuur binnen de organisatie. 

De geleerde lessen heeft de raad van toezicht 

opgepakt en gedeeld tijdens een stakeholders- 

bijeenkomst.

 

De raad van toezicht werkt permanent aan de 

eigen ontwikkeling, zowel van het team als van 

de afzonderlijke leden. In dat kader hebben leden 

deelgenomen aan onderstaande activiteiten:

• Afronding verdiepende leergang voor de toe- 

 zichthouder met de financiële portefeuille,   

 editie 1 t/m 3 – P. Kanters

• Belang en beoordeling van de raad van  

 bestuur, regiobijeenkomst NVTZ, Tilburg  

 – T.Y. Chu

 

Onderwerpen die in 2019 in de vergaderingen aan 

de orde kwamen:

• Herstelplan ‘Samen bruggen bouwen’

• Jaarplan 2019

• Directieverslag en jaarrekening 2018

• Kaderbrief 2020

• Governance, zelfevaluatie en bezoldiging

• Kwaliteit van arbeid

• Kwaliteit van zorg

• Welzijn

• Kwaliteitskader 

• Managementinformatie binnen Amaliazorg

• Audit van Perspekt in november 2018

• Strategisch vastgoed en huisvesting

• Communicatieplan 

• Financiën en exploitatie

• Strategische oriëntatie

• Samenwerking en relatie met de congregaties

• Kwaliteitsplan 2019 en 2020

• Fusieonderzoek met St. Franciscus

De jaarrekening werd gecontroleerd door  

accountantskantoor Baker Tilly. De controle- 

verklaring bij de jaarrekening en het accountants-

verslag zijn besproken tijdens de vergadering van 

de raad van toezicht op 27 mei 2020.

Activiteiten in het verslagjaar
De raad van toezicht is in het verslagjaar conform 

jaarplanning zesmaal in vergadering bijeen geweest. 

Als gevolg van het vertrek van de directeur-bestuur-

der, de komst van de directeur-bestuurder a.i. en het 

fusieonderzoek met stichting St. Franciscus waren er 

daarnaast extra momenten waarop de inspraakorga-

nen en het managementteam werden bezocht.



Auditcommissie 
In 2019 stonden de financiën onder druk. Al enkele 

jaren was sprake van een negatieve exploitatie, 

nam het eigen vermogen af en was er, hoewel er 

in de voorgaande jaren incidentele posten aan 

ten grondslag lagen, een zorgwekkende trend 

ontstaan. Die trend werd versterkt door negatieve 

financiële verwachtingen voor 2019, onder meer 

door te hoge leegstand van appartementen.  

Het herstelplan ‘Samen bruggen bouwen’ had  

als doel, door het verbeteren van de bedrijfs- 

activiteiten, de negatieve trend te doorbreken  

en te doen omslaan naar het behalen van een  

positieve exploitatiemarge. Dit laatste is helaas niet 

gelukt, maar geschoond van incidentele resultaten 

is het resultaat 2019 aanzienlijk positiever dan aan-

vankelijk verwacht.

Bij de behandeling van het herstelplan, de  

managementletter naar aanleiding van de interim 

controle en de jaarrekening inclusief het accoun-

tantsverslag was een vertegenwoordiging van de 

externe accountant aanwezig. 

De commissie bestond in 2019 uit  

P. Broeders (voorzitter) en P. Kanters

Governance commissie
Naast het reguliere werk heeft de commissie in 

2019 diverse extra bijeenkomsten georganiseerd. 

Dit vanwege het vertrek van de directeur-bestuurder, 

de komst van de directeur-bestuurder a.i. en  

de besprekingen in het kader van het onderzoek 

naar de mogelijkheden van een juridische fusie  

met St. Franciscus. De directeur-bestuurder a.i.  

J. Thiadens is er in geslaagd om Amaliazorg uit een 

lastige fase te halen en met een aantal gerichte 

ingrepen de organisatie een gezond toekomstper-

spectief te bieden. Tijdens de bestuurswisseling en 

de transitieperiode die volgde, is steeds opnieuw 

gezocht naar een breed draagvlak in de organisatie, 

te starten bij de inspraakorganen.

In 2019 bestond de commissie uit  

T.Y. Chu (voorzitter) en P. Kanters
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Commissie Kwaliteit van  
Zorg en Veiligheid
De kracht van Amaliazorg is en blijft belevings- 

gericht werken. In de missie en visie is belevingsge-

richt werken, inclusief het delen van de levensge-

schiedenis van een bewoner, een van de belang- 

rijkste fundamenten. Met de belevingswereld van 

de bewoner in het achterhoofd concentreerden 

de bijeenkomsten van de commissie zich rond het 

thema ‘Toezichthouden en bewonersperspectief’. 

De belangrijkste verbetering die in deze periode 

is doorgevoerd, is het opnemen van welzijn als 

integraal onderdeel van het werk van de zorgteams. 

Daarnaast heeft de commissie zich het afgelopen 

jaar laten informeren over diverse onderwerpen met 

betrekking tot basisveiligheid, het woonzorgaspect 

en persoonsgerichte zorg.

De commissie bestond uit  

T. Alsemgeest (voorzitter) en P. Kanters

De raad van toezicht kent drie vaste commissies 

die zijn samengesteld op basis van de specifieke 

expertise van de leden. In de commissievergade-

ringen wordt dieper ingegaan op onderwerpen, 

waarna de commissie adviseert aan de raad van 

toezicht.



Management
De besturingsfilosofie van Amaliazorg is ‘integraal management’. Dit is het  

belangrijkste middel voor het realiseren van de gestelde doelen. Het besturings- 

model heeft in 2019 een hele transitie doorgemaakt. Van 8 teamleiders is  

Amaliazorg terug gegaan naar 4 teamleiders die integraal verantwoordelijk  

zijn voor de betreffende locatie. Begin 2019 werd gestart met 3 locatiemanagers, 

in december 2019 is dit teruggebracht tot 1 locatiemanager.

De kern van het besturingsmodel en uitgangspunten:

a. Integrale verantwoordelijkheid met een beheersbare ‘span of control’ van  

 de teamleiders;

b. Locatiemanager is de verbinder tussen alle locaties en raad van bestuur;

c. Doorontwikkeling van de teams naar meer zelfstandigheid;

d. Meer specialistische functies in plaats van generalistische functies;

e. Terug naar de basis: belevingsgerichte zorg, eerst verantwoordelijke  

 verzorgende (EVV) en huiskamermedewerker in haar kracht;

f.  Aandacht voor de medewerker = aandacht voor de bewoner;

g. Transitie van welzijn.

Het managementteam is collegiaal gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen 

en zeilen van Amaliazorg, waarbij ieder lid vanzelfsprekend eigen primaire verant-

woordelijkheden en taken heeft. Uit die gezamenlijke resultaatverantwoordelijk-

heid volgt ook dat adviezen en signalen van de stafdiensten niet vrijblijvend zijn, 

maar een zwaarwegend karakter hebben.
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We zijn ervan overtuigd  
dat het werkgeluk van 
onze medewerkers zich  

doorvertaalt in het geluk 
van onze bewoners.

De ondernemingsraad  
De ondernemingsraad (or) bestaat uit zeven  

medewerkers en een ambtelijk secretaris. De or 

heeft drie pijlers:

1. Financieel gezond Amaliazorg

2. Zelforganiserende teams en cultuur Amaliazorg

3. Managementsturing, samenwerking bestuurder,  

 or en managementteam, zorgen dat naar de   

 mening van de or wordt geluisterd.

 

In 2019 waren er:

• negen formele overleggen met de bestuurder

• twee ontmoetingen met de raad van toezicht 

• tien bijeenkomsten met leden

De or gelooft in het herstelplan ‘Samen brug-

gen bouwen’ en vindt het noodzakelijk dat er 

veranderingen plaatsvinden om van Amaliazorg 

een krachtige organisatie te maken. De or heeft 

aangeboden dat ze nauw betrokken wil worden bij 

de verdere uitwerking van de plannen en daarover 

ook graag wil blijven adviseren. 

Het managementteam is aan de slag gegaan om 

drie Amaliazorg-brede projecten (focusgroepen) 

vorm te geven, waaraan ook or-leden deelnemen.

Medezeggenschapsorganen binnen Amaliazorg 
zijn de centrale cliëntenraad en de ondernemings-
raad.

De centrale cliëntenraad
In 2019 zijn enkele leden uit de raad gegaan, 

tevens hadden niet alle locaties een vertegen-

woordiging in de cliëntenraad. In oktober heeft de 

voorzitter het initiatief genomen tot een weder- 

opbouw met nieuwe leden waarbij het doel is dat 

elke locatie vertegenwoordigd wordt door een lid. 

In 2019 was er één ontmoeting met de raad van 

toezicht.

De volgende onderwerpen zijn behandeld in 2019:

Adviesaanvragen
√ groepsgewijs medewerkers werven voor de   

 functie van huiskamermedewerker

√ functieprofiel 2.0 medewerker huiskamer

√ herstelplan ‘Samen bruggen bouwen’

Instemmingsaanvragen
√ wijziging privacy-beleid

√ uitstroomonderzoek

√ nieuw Sociaal Plan inclusief toelichting

√ strategisch opleidingsplan 2019

√ regeling dienstkleding

√ wijziging plaats van tewerkstelling

√ invoering van exitinterviews

√ invoering van werkgelukgesprekken

Instemmingsverzoek

Notitie

√ werktijdenregeling 
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Medezeggenschap

√ wijziging vakantie- en verlofregeling
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Amaliazorg levert verantwoorde zorg. Dit is zorg 
van hoog niveau, die doeltreffend, tijdig en veilig 
wordt verleend en afgestemd is op de reële  
behoefte van de bewoner. Dit vereist een syste-
matische bewaking, beheersing en verbetering 
van de kwaliteit van zorg. Een belangrijke manier 
om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is 
het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag.

Belevingsgericht wonen, zorgen en werken is onze 

visie. Wat dit betekent, is voor iedere bewoner 

verschillend. Elke dag kijken we hoe we dit het 

beste kunnen invullen, afgestemd op de persoon-

lijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften.  

Belevingsgericht werken kan een belangrijke bij- 

drage leveren aan het voorkomen van onbegrepen 

gedrag. In 2019 is, als vervolg op het grootschalig 

scholingstraject in 2018, aandacht geweest voor 

de opleiding in belevingsgericht werken voor mede-

werkers die nog niet eerder waren geschoold en 

voor nieuwe medewerkers.

Amaliazorg staat voor kleinschalig wonen in 

groepsverband voor bewoners met een psycho- 

geriatrische indicatie (dementie).  

We bieden een omgeving waarin bewoners zich 

geborgen, welkom en ‘thuis’ voelen. Bewoners zijn 

hierdoor sociaal betrokken. Daarnaast stimuleren 

we bewoners om dagelijkse handelingen zo zelf-

standig mogelijk uit te voeren en de eigen regie 

zoveel mogelijk te handhaven. We proberen dit 

samen met de familie te doen.

Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning

Welzijn
De integrale verantwoordelijkheid voor het wel-

bevinden (zorg én welzijn) van de bewoners is 

verplaatst naar de teamleiders en teamleden.  

De functie van coördinator welzijn is vervallen, in 

plaats daarvan zijn gespecialiseerd medewerkers 

welzijn aangetrokken die dichter bij de bewoners 

opereren. Zij worden gefinancierd uit de extra 

middelen verpleeghuiszorg. De eerste mede- 

werkers zijn in het vierde kwartaal van 2019 gestart.

Samen bieden we zorg, welzijn en een woon- 

omgeving, passend bij de wensen en behoeften 

van de bewoner en diens vertegenwoordiger. 

De bewoner wordt naar behoefte verzorgd en 

gekleed. De kleding wordt, indien gewenst, door 

onze eigen wasserij verzorgd.

Amaliazorg vindt het participeren van familie,  

mantelzorgers en vrijwilligers van groot belang. 

Daarbij kijken we steeds naar wat er nog beter kan. 

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het 

welzijn van bewoners. Zij verrijken het leven van 

bewoners door het uitvoeren van activiteiten die 

het leven veraangenamen en niet zozeer gericht 

zijn op het vervullen van de primaire behoeften.  

Zij zijn de kers op de taart.

Kwaliteit van zorg

verzorgenden

vrijwilligers

helpenden

facilitair medewerkers

verpleegkundigen

EVV’ers

medewerkers welzijn

huiskamermedewerkers



Bij het vormgeven van het wonen kijken we voortdurend 

naar het spanningsveld tussen veiligheid en zelfstandig-

heid. De woonomgeving is sfeervol ingericht met voor de  

bewoners herkenbare spullen, die met name voor het eigen 

appartement deels zelf kunnen worden meegebracht.  

Amaliazorg werkt daarbij volgens het gedachtengoed

van sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats, waarbij de 

inrichting is gebaseerd op herinneringen aan vroeger. Een 

ouderwets interieur geeft herkenning en heeft daarmee een 

positieve invloed op het welzijn van mensen met dementie. 

Daarnaast worden zij door deze omgevingsprikkels geacti-

veerd.

Na de verhuizing van de laatste zusters van de Congregatie 

Zusters Franciscanessen van Oisterwijk naar Oirschot, zijn 

er in Catharinenberg negen nieuwe appartementen gereali-

seerd. De uitbreiding was belangrijk om voldoende inkom-

sten te behouden om Catharinenberg ook in de toekomst 

een financieel gezonde locatie te laten zijn.

De negen nieuwe appartementen zijn samengevoegd met 

de bestaande appartementen van het voormalige Amalia 

Thuis tot één nieuwe afdeling binnen Catharinenberg: De 

Molen. De zestien bewoners hebben een eigen apparte-

ment met badkamer, twee gezamenlijke huiskamers, een 

groot terras en een patio. De beide woongangen staan via 

een dementievriendelijke lift met elkaar in verbinding.  

De lift wordt door een sensor geactiveerd en brengt de 

bewoner vanzelf naar de andere verdieping.

Wooncomfort
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Medicatieveiligheid

Veiligheid

In 2019 werden 261 medicatie-incidenten geregis-

treerd. In 2018 waren dat er 359. De afname kan 

worden verklaard door de implementatie van het 

medicatiedistributiesysteem Medimo in 2018. Via 

Medimo is eenvoudig te zien als medicijnen nog 

niet zijn gegeven, waardoor fouten kunnen worden 

voorkomen. Ook de introductie van een nieuwe 

MIC-registratie (Melding Incidenten Cliënten) per 1 

januari in het ECD van ONS heeft mogelijk positieve 

invloed gehad op de cijfers. 

Het grootste aantal incidenten betrof het niet  

geven van een medicijn, in de meeste gevallen ten 
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250

200

150

100

50

0

Verkeerde  
dosering  
gegeven

Medicijn  
op verkeerde  

tijdstip gegeven 

Medicijn niet 
gegeven

Medicijn niet 
ingenomen

TotaalAnders

35

125

35
62

261

4

gevolge van een vergissing door een medewerker. 

Het grootste deel van de 62 meldingen in de cate-

gorie ‘Anders’ had betrekking op het niet aftekenen 

van de medicatie; de medicatie is in dat geval wel 

gegeven.

De teamleider en arts worden op de hoogte gesteld 

van alle medicatie-incidenten, zodat de juiste acties 

ondernomen kunnen worden. De commissie Kwali-

teit van Zorg en Veiligheid monitort de medicatie- 

cijfers op grote lijnen. Op locatie worden de cijfers 

in de teamoverleggen besproken, zodat we op 

teamniveau gericht verbeteracties kunnen inzetten.

Decubituspreventie
Op elke locatie werkt een aandachtsvelder wond-

verpleegkundige. De aandachtsvelders zijn Wound-

care Consultant Society (WCS) geschoold. Andere 

medewerkers weten de wondverpleegkundigen  

in een vroeg stadium te vinden. Hierdoor wordt 

direct een adequate behandeling ingezet en kan 

decubitus worden voorkomen en/of kan een wond 

snel genezen. 

De aandachtsvelders ontmoeten elkaar twee  

keer per jaar om het beleid en verbeteracties te 

bespreken. Ook casuïstieken, het gebruik van  

materialen en het inzetten van vochtige Swash- 

washandjes voor een aangename lichaamswassing 

zonder water komen aan bod. Daarnaast brengen 

ze cyclisch alle wonden bij bewoners in kaart. Bij de 

meting in juni 2019 waren in totaal 26 gevallen van 

huidletsel.

Risicosignalering
Het signaleren van risico’s is onderdeel van het vak 

van verzorgenden en verpleegkundigen en is een 

continu proces. Daarom werken we alleen met een 

korte risicosignaleringslijst ter voorbereiding van 

het multidisciplinair overleg (mdo).
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Vrijheidsbeperkende maatregelen  
Ons beleid is dat we zo min mogelijk gebruikmaken van vrij- 

heidsbeperkende maatregelen. Onze insteek is om bewoners 

zoveel mogelijk vrijheid te geven, terwijl hun veiligheid is ge- 

waarborgd. Ook gangen en tuinen zijn zo ingericht dat  

bewoners zich er zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen 

Hiermee hopen we hun geestelijke en lichamelijke welzijn te 

bevorderen. Hiermee accepteren we soms een risico, bijvoor-

beeld op vallen.

Binnen Amaliazorg was in 2019 een aparte Bopz-commissie 

actief om de dalende lijn die in 2018 is ingezet vast te houden 

en om de organisatie voor te bereiden op de Wet zorg en 

dwang (Wzd). De Bopz-aanmerkingen van al onze locaties 

zijn voor 2020 automatisch omgezet in accommodaties  

conform Wzd. 

Met name het gebruik van bedhekken, plukpakken en senso-

ren is fors gedaald.

Preventie van acute ziekenhuisopnamen
De analyse van acute ziekenhuisopnames vindt plaats door de 

arts op bewonerniveau. Hierover wordt gerapporteerd in het 

zorgdossier van de bewoner. Via de MIC-procedure worden 

de gevolgen van incidenten geregistreerd. In 2019 waren er 

316 valincidenten, dit leidde vijf keer tot een ziekenhuisconsult 

en twee keer tot een ziekenhuisopname. 
13

Met behulp van MijnZorgPeiler meet Amaliazorg jaarlijks de tevredenheid van de eerste  

contactpersonen. In 2019 zijn de eerste contactpersonen bevraagd omtrent vier thema’s:

1  Omgang met elkaar

2 Zinvolle dag

3  Contact met de eerste contactpersoon

4  Tijd, aandacht en bejegening

Negentig eerste contactpersonen hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen.  

Zij zijn erg tevreden over:

•  de manier waarop medewerkers van Amaliazorg omgaan met bewoners

•  de frequentie en de wijze waarop medewerkers eerste contactpersonen betrekken bij de zorg en  

  welzijn van bewoners

•  de mate waarin afspraken in het zorgplan van de bewoner ook duidelijk zijn voor de eerste  

  contactpersoon

•  de antwoorden van de medewerkers op vragen van eerste contactpersonen

Zij gaven ook een aantal verbeterpunten aan waarmee we in 2020 aan de slag gaan.

•  Een zinvolle dag voor elke bewoner kan nog verbeterd worden door bijvoorbeeld meer 

 aandacht voor bewegen/muziek en meer specifieke activiteiten die aansluiten bij de levens- 

 geschiedenis en de interesses van de bewoners.

•  Ook vinden contactpersonen dat de medewerkers nog meer tijd mogen besteden aan de  

 bewoners.

Tevredenheid eerste contactpersonen
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In het onderzoek naar de tevredenheid van de eerste contactpersonen is ook de verplichte Net 

Promotor Score (NPS) onderzocht. Aan respondenten is gevraagd of zij de organisatie aan anderen 

zouden aanbevelen. De NPS wordt berekend door het percentage mensen dat Amaliazorg niet snel 

zou aanbevelen (0 t/m 6) af te trekken van het percentage mensen dat Amaliazorg absoluut zou aan-

bevelen (zij hebben een 9 of 10 gegeven). Alle locaties hebben een positieve NPS.

ZorgkaartNederland
Op ZorgkaartNederland, een website van Patiëntenfederatie Nederland, delen mensen 

hun ervaringen met de zorg. Voor Amaliazorg is ZorgkaartNederland een kwaliteits- 

instrument waarmee we inzicht krijgen in wat goed gaat en wat beter kan. Reacties 

kunnen aanknopingspunten geven voor verbetering, daarom willen we het gebruik van 

ZorgkaartNederland stimuleren.  

Tijdens familieavonden en evaluatiegesprekken wordt het dan ook regelmatig genoemd, 

ook is er een vermelding op onze website. Desondanks zijn in 2019 slechts 5 waarderingen 

over Amaliazorg gegeven. Deze waarderingen zijn allemaal uitstekend en zijn te lezen  

op ZorgkaartNederland
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Leren en werken aan kwaliteit
Voor 2019 is een kwaliteitsplan opgesteld volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Een 

belangrijk onderdeel van dit plan betrof het aannemen van 19,4 FTE huiskamermedewerkers. Dit om het toezicht in 

de huiskamers te verbeteren en om te kunnen voldoen aan de norm uit het landelijk kwaliteitskader. Hiermee is de 

volledige 85% van het beschikbare budget voor personele middelen ingezet.

Het effect van de extra huiskamermedewerkers is door een studente van de opleiding Toegepaste Gerontologie 

onderzocht. Belangrijke conclusie is dat medewerkers en vertegenwoordigers van bewoners op diverse vlakken een 

kwaliteitsimpuls van de belevingsgerichte zorg ervaren. Dit vooral op het gebied van:

• persoonlijke en groepsaandacht,  

• tijd voor de bewoner,

• tijd voor het uitvoeren van beroepsspecifieke taken en de beschikbaarheid van voldoende personeel.

Bij het cliënttevredenheidsonderzoek is net als in 2017 de vraag gesteld of de zorgverleners genoeg tijd voor de  

bewoner hebben. Uit de resultaten blijkt dat de tevredenheid significant is toegenomen. 

De 15% niet-personele middelen uit het kwaliteitsplan zijn voor een belangrijk deel ingezet bij de voorbereiding op 

het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit is conform planning verlopen. De inrichting van het ECD is afgestemd 

binnen een speciale werkgroep met vertegenwoordigers van alle locaties. Ook vonden ‘train de trainer’- 

bijeenkomsten plaats, zodat begin 2020 meteen met de uitrol kan worden gestart. Amaliazorg wordt bij de imple- 

mentatie ondersteund door een externe organisatie. Verder is in 2019 gewerkt aan de technische voorbereidingen. 

Met het beschikbaar maken van wifi op alle locaties wordt het ECD toegankelijk via de speciale laptops.

Wat betreft de plannen per locatie is in 2019 vooral aangesloten bij de verbeterpunten uit de externe PREZO-audit, 

zoals het tijdstip van de warme maaltijden. Dit is gemonitord vanuit de commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid.

nooit/soms meestal altijd

2017 31% 55% 14%

2019 22,0% 49,5% 28,6%
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Kwaliteitsmanagementsysteem
Amaliazorg bezit het PREZO keurmerk in de zorg. 

Dit keurmerk wordt voor een periode van 3 jaar 

toegekend, met jaarlijks een her-audit om de kwa-

liteit te waarborgen. Het bewonersperspectief en 

de bewonerswaardering wegen voor een belang-

rijk deel mee in het oordeel. De prestaties die 

medewerkers en de organisatie leveren aan de 

bewoners, staan centraal. Er is naar voren gekomen 

dat we onze bewoners op uitstekende wijze  

voorzien van kwalitatieve en verantwoorde zorg.

De tussentijdse audit is in 2019 door Stichting  

Perspekt uitgevoerd. Alle locaties hebben het 

keurmerk behouden.

Diverse vaste overlegmomenten bieden struc-

tuur aan de evaluatie van kwaliteitsafspraken en 

plannen. De commissie Kwaliteit van Zorg en 

Veiligheid heeft een beleidsvoorbereidende rol. 

Documenten worden in die commissie geëvalu-

eerd en bijgesteld. Protocollen en andere beleids-

documenten worden in het Kwaliteit Registratie 

Systeem ondergebracht.



Lerend netwerk
Sinds 1 juli 2017 vormt Amaliazorg met 5 andere 

zorgaanbieders een lerend netwerk. De partners 

zijn Zorgcentrum Sint Franciscus in Gilze, Het Laar in 

Tilburg, Maria-oord in Dongen, Maasduinen in Kaats-

heuvel en Zorgstichting ’t Heem in Udenhout. Het 

netwerk is ontstaan vanuit bestaande overleg- en 

samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om 

samen elke dag verder te werken aan wonen, welzijn 

en zorg die waarde toevoegt aan het leven van oude-

ren. De samenwerking richt zich onder andere op een 

actieve uitwisseling van informatie en medewerkers.  

Het centrale uitgangspunt is het bieden van warme 

en professionele zorg die wordt geleverd door be-

trokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers 

en vrijwilligers.

Op 24 oktober 2019 vond voor de tweede keer een 

gezamenlijk symposium plaats om met een brede 

vertegenwoordiging kennis en ervaringen uit te 

wisselen. Het centrale thema van het symposium was 

werkgeluk. Een sfeerimpressie is te bekijken op onze 

website.
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Melding Incidenten Cliënten (MIC)
Blijendaal Catharinen-

berg
Hof van 
Bluyssen

Kempen- 
haeve

Van Haa- 
renstaete

totaal

medicatie 6 43 76 91 43 259

vallen 11 51 67 128 59 316

agressie 1 10 7 33 0 51

overig 1 14 21 51 8 95

totaal 19 118 171 303 110 721

Sinds 1 januari 2019 vindt registratie van incidenten plaats in het ECD van ONS. Er worden automatisch 

MIC-rapporten per locatie gemaakt, inclusief informatie op teamniveau. Deze rapporten worden besproken in 

de teamoverleggen. De verwachting is dat we met deze aanpak de betrokkenheid en motivatie van mede- 

werkers te verbeteren vergroten. De MIC-commissies per locatie zijn daarom opgeheven. In de commissie 

Kwaliteit van Zorg en Veiligheid worden de ontwikkelingen in grote lijnen bewaakt.

In het mdo is voor een aantal bewoners het valrisico uitvoerig besproken; alle mogelijke maatregelen zijn  

genomen en het overige risico wordt geaccepteerd. Voor deze bewoners wordt bij een valincident wel een 

registratieformulier ingevuld en volgens de normale procedure afgewerkt, maar dat wordt niet meegenomen 

in de cijfermatige verwerking.

Er zijn in 2019 geen meldingen van calamiteiten gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).Als 

verbeterpunt naar aanleiding van een calamiteit die in 2018 bij de IGJ werd gemeld, is begin 2019 een valpro-

tocol opgesteld. Hierin zijn instructies vastgelegd wanneer een bewoner bijvoorbeeld wel of niet mag worden 

verplaatst, wanneer de arts wordt gebeld en welke nazorg er moet zijn. 

https://www.amaliazorg.nl/nieuws/hoe+besmettelijk+is+samenwerken


Meting indicatoren basisveiligheid
De resultaten van de jaarlijkse meting van zorginhoudelijke aspecten zijn zoals elk jaar gebruikelijk is, gedeponeerd.  

Voor de meting 2019, die in 2020 wordt ingevuld, zijn naast de verplichte indicatoren twee indicatoren vrij te kiezen. In de Commissie  

Kwaliteit van Zorg en Veiligheid is vastgesteld welke dit binnen Amaliazorg zijn. Zoals in de tabel te lezen zijn de betrouwbaarheid en waarde-

ring leidend geweest bij de keuze van de indicatoren. 

Keuze-indicator Keuze ja/nee en argumentatie
Percentage bewoners op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger 
in periode 1 januari – 29 februari 2020.

Ja. Dit wordt gemeten. Hier is continu aandacht voor. Het aantal bewoners met 
decubitus is in beeld bij de wondzorgverpleegkundigen en daarom makkelijk aan te 
leveren.

Percentage afdelingen waar een casuïstiekbespreking heeft plaatsgevon-
den.

Nee. Dit wordt in 100% van de gevallen gedaan. Meting heeft geen toegevoegde 
waarde.

Is in het afgelopen jaar een formele medicatiereview uitgevoerd bij de 
bewoner in aanwezigheid apotheker, specialist ouderengeneeskunde en 
zorgmedewerker?

Nee. Er worden medicatiereviews uitgevoerd bij alle bewoners. In de praktijk lukt 
het niet altijd om hier een zorgmedewerker bij te laten aansluiten. Echter wordt 
vooraf naar bijzonderheden gevraagd, waardoor de kwaliteit van de review gewaar-
borgd wordt. Score zou dus een onjuist beeld van de kwaliteit opleveren.

Percentage bewoners op de afdeling waarbij de volgende middelen en 
maatregelen zijn toegepast in periode 1 januari – 29 februari 2020.

Nee. Registratie in het kader van Wzd en in te voeren ECD nog onzeker.

Wijze waarop in januari tot en met december 2019 is gewerkt aan het 
terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Nee. Na de forse afbouw in 2018 was de focus in 2019 gericht op de voorbereiding 
op de Wzd. Het aantal acties was daardoor beperkt, wel is er gemonitord.

Percentage bewoners op de afdeling waarbij een plan voor zorg rondom 
de toiletgang is vastgelegd in het zorgdossier.

Ja. Dit ligt bij alle bewoners vast in de ADL-kaart. Meting heeft geen toegevoegde 
waarde, maar score is betrouwbaar.
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Enquêteformulier bij afsluiting  
van de zorg door overlijden
Naast de verplichte metingen voor de sector VVT 

houdt Amaliazorg ook een meting nadat een  

bewoner is overleden. We vragen nabestaanden om 

een enquêteformulier in te vullen over de kwaliteit 

van de zorg- en dienstverlening en dit formulier mee 

te nemen naar het afrondende gesprek met de EVV. 

Eventuele verbeterpunten worden op locatieniveau 

opgevolgd en gemonitord. 

Klachten 
Amaliazorg hanteert een klachtenregeling voor bewoners die voldoet aan de eisen van de Wet  

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en aan de eisen die de wet BOPZ stelt. Er is een onafhankelijke 

cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon is in 2019 twee keer geraadpleegd door naasten van 

bewoners. Daarnaast is Amaliazorg aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg. 

Interne klachtenregistratie vindt plaats via de Commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid. Alle formele klach-

ten worden in deze commissie besproken. Klachten worden als formeel beschouwd als ze schriftelijk zijn 

ingediend of als er een apart gesprek plaatsvindt. In 2019 zijn in totaal 14 klachten op deze manier besproken 

en geregistreerd. Voor de analyse van één klacht is op verzoek van de bestuurder een PRISMA-onderzoek 

uitgevoerd, waarna een verbeterplan is opgesteld.
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Onze medewerkers

Dankzij onze strategische personeelsplanning 
hebben we goed in beeld hoeveel medewerkers 
met welke competenties we nu hebben, en wat 
in de toekomst nodig is om onze doelstellingen 
te kunnen bereiken. Een werkgroep met ver- 
tegenwoordiging vanuit de zorg, HRM, beleid en 
financiën heeft een uitgebreide analyse gemaakt. 
We hebben speerpunten benoemd voor het 
bevorderen van de instroom en er zijn strate- 
gische keuzes gemaakt voor het verbeteren van 
de functiemix, alsmede voor de inzet van extra 
financiële middelen.

Tevreden medewerkers
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich 

prettig voelen bij Amaliazorg. Daarom is in het 

vierde kwartaal de mate van tevredenheid van de 

medewerkers gemeten. 

Het responspercentage was 51% (t.o.v. landelijk 

56%). De tevredenheidsscore is 7,3. Dit is gelijk 

aan het landelijk gemiddelde, maar lager dan de 

tevredenheidsscore drie jaar geleden (7,8).

Ontwikkeling van medewerkers
Ook in 2019 zijn medewerkers geschoold in belevingsgericht werken en het hanteren van onbegrepen 

gedrag. Dit is gebeurd in de vorm van theaterbijeenkomsten over het omgaan van mensen met dementie. 

Vrijwilligers en mantelzorgers van de locaties Catharinenberg en Hof van Bluyssen namen hier eveneens 

aan deel. Voor medewerkers was er bovendien nog aanvullende scholing om hun competenties verder te 

ontwikkelen. 

Het scholingsplan 2019 (met onder andere de BIG-scholingen en trainingen voor aandachtsfunctionarissen) 

is in zijn geheel uitgevoerd. Begin van het jaar is een groot aantal huiskamermedewerkers, allen met ver-

schillende achtergronden, aangenomen. Voor hen is een apart scholingsplan opgesteld en uitgevoerd.

Door de teammedewerkers en de EVV’ers meer in ‘hun kracht’ te zetten, scheppen we ruimte voor een  

belevingsgerichte aanpak waarbij zorg en welzijn hand in hand gaan. Hiervoor wordt een grotere professionele 

verantwoordelijkheid gevraagd. Door dit in focusgroepen met medewerkers en EVV’ers zelf te bespreken, 

is er meer een beroep gedaan op het principe ‘samen met en van elkaar leren’ en op invloed en betrokken-

heid.

Het aantal op te leiden BBL’ers is in 2019 gestegen van 17 naar 20. Ook is een groep nieuwe werkbegeleiders 

opgeleid. In het kader van een initiatief van het Lerend Netwerk en ROC Tilburg nam Amaliazorg met twee 

leerlingen van Catharinenberg deel aan het Zorg Innovatie Netwerk (ZIN).



Kanteling werktijden
Ter vervanging van het Roosterstatuut is in 2019 de nieuwe werktijdenregeling geïmplementeerd. Deze is ont-

wikkeld door een werkgroep met daarin een aantal medewerkers en vertegenwoordigers van de OR. Via lokale 

informatiebijeenkomsten en enquêtes is de regeling bij alle medewerkers getoetst. De reacties zijn in de werk-

groep besproken en in de regeling verwerkt.

 

De werktijdenregeling bevat de kaders. De cao en de Arbeidstijdenwet zijn het uitgangspunt. Er wordt uitge-

gaan van meer regie en verantwoordelijkheid van de medewerkers. Naast de eigen wensen houden mede- 

werkers bij het vaststellen van de werktijden ook rekening met de kwaliteit en betrouwbaarheid van de zorg-

verlening, de tevredenheid van de bewoners en de financiële resultaten. Verder is opgenomen dat taken die 

eerst bij leidinggevenden lagen, gefaseerd worden overgedragen aan de teams.

 

De focusgroep ‘Roosteren’ heeft de werktijdenregeling als input gebruikt voor het zelfroosteren dat in 2020 van 

start gaat.

Ziekteverzuim
 

Het landelijk gemiddelde in de VVT-sector  

was in 2019 6,92%.

Loyaliteit van medewerkers
In 2019 hebben we ook de Net Promotor Score 

(NPS) onder medewerkers onderzocht. Zo meten  

we of medewerkers Amaliazorg als werkgever aanbe-

velen. De NPS is -1,3. Dat is positief ten opzichte van 

het gemiddelde in onze sector (-5,3), maar vergeleken 

met de loyaliteit drie jaar geleden (16,7) flink gedaald. 

De NPS verschilt bovendien sterk per locatie. 

Arbobeleid
Amaliazorg heeft op elke locatie een arbocommissie. 

Elke commissie komt in beginsel tweemaal per jaar 

bijeen en werkt concreet aan de uitvoering van de 

actieplannen die voortkomen uit de Risico Inven-

tarisatie en Evaluatie (RIE). De ergocoaches die op 

locatie werkzaam zijn, hebben een belangrijke taak 

bij het ondersteunen en adviseren van medewer-

kers om ergonomisch verantwoord te werken.
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Bedrijfsvoering

Met de planning-en-controlcyclus vertaalt 
Amaliazorg haar strategische doelen naar jaar-
plannen, inclusief bijbehorende begrotingen. 
Daarnaast is het beheersen van de processen, 
het verantwoorden hiervan én van de voortgang 
van jaarplannen en begroting onderdeel van de 
cyclus. 

Marktwerking, kwaliteitsbeleid en de veranderde 
wet- en regelgeving op het vlak van financiering 
zorgen ervoor dat beheersing van risico’s een 
steeds prominentere rol speelt binnen zorginstel-
lingen. Het anticiperen op ontwikkelingen en het 
inbedden van beheersmaatregelen komen terug 
in de besturingsfilosofie van Amaliazorg en in de 
planning-en-controlcyclus.

Amaliazorg omarmt ‘integraal management’. Acti-

viteiten worden zoveel mogelijk decentraal geor-

ganiseerd waarbij het streven is om de beslissings-

bevoegdheid en verantwoordelijkheid zo dicht 

mogelijk bij het primaire proces te leggen. 

Het monitoren van activiteiten vindt plaats volgens het model van ‘resultaatgericht (be)sturen’. Het bewaken 

van het totale, integrale resultaat en het stellen van de kaders waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, is de 

verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Dit doet de raad van bestuur door afspraken te maken met 

de (locatie)hoofden over te behalen resultaten. Bijsturing vindt plaats op basis van afwijkingen ten opzichte 

van vastgestelde jaarplannen (‘management by exception’). 

Volgens de planning-en-controlcyclus stellen de locatiehoofden en managers stafdiensten aan de hand van 

managementinformatie een voortgangsrapportage op. Deze wordt besproken met de Raad van Bestuur, in 

aanwezigheid van de controller. Een voortgangsrapportage omvat steeds 5 onderdelen: 

1.  terugblik (wat is er in de verslagperiode bereikt?)

2.  vooruitblik (waarop ligt de focus in de komende periode?)

3.  kansen en risico’s in relatie tot de gestelde doelen

4.  te treffen maatregelen en te behalen resultaten (SMART)

5.  overige bespreekpunten, waarbij voor ‘terugblik’ en ‘vooruitblik’ wordt gerapporteerd over de volgende 

     vijf perspectieven: financiën, kwaliteit van arbeid, kwaliteit van zorg, markt & omgeving en innovatie. 

De managementinformatie en voortgangsrapportages vormen gedurende het jaar belangrijke instrumenten 

voor het toetsen van de gestelde doelen en het opmaken van de jaarrapportages. Daarnaast vormen ze de 

basis voor het opstellen van het jaardocument.

De externe accountant heeft ook in 2019 middels een interim-controle de administratieve organisatie (AO)  

en interne beheersing (IC) getoetst. De bevindingen zijn vastgelegd in een managementletter die is be- 

sproken met de raad van toezicht. De opvolging van de bevindingen is uitgewerkt en gepland voor 2020.

Planning & Control
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Jaarrekening

Het financiële beleid van Amaliazorg als niet commerciële zorgorganisatie is 
erop gericht om bestaande reserveposities te continueren en initiatieven op het 
gebied van innovatie en ontwikkeling te faciliteren. Hiertoe stelt Amaliazorg 
jaarlijks een begroting op, worden diverse prestatie-indicatoren gemonitord en 
wordt middels periodieke managementinformatie gerapporteerd aan de raad van 
bestuur, de raad van toezicht en het managementteam. Na afloop van het jaar 
wordt de jaarrekening opgesteld.

Over 2019 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. Deze is door een externe 

accountant gecontroleerd. Over 2019 is een goedkeurende verklaring ontvangen. 

Voor de volledige jaarrekening verwijzen wij u graag naar onze website.

Het jaar 2019 is afgesloten met een geconsolideerd negatief resultaat van € 222.626;  

in vergelijking met 2018 (€ 466.448 negatief) is het resultaat met €243.822 verbeterd. 

Geschoond van incidentele posten is in 2019 zelfs sprake van een positief resultaat. 

Gesteld kan worden dat de herstelmaatregelen in 2019 effect hebben gehad.

De weg omhoog die Amaliazorg in 2019 heeft ingeslagen, kan en zal zeker worden 

doorgezet in 2020. Er is inmiddels een stevige basis gelegd. Dit biedt perspectief, ook 

en zelfs nu zich een landelijke crisis ten gevolge van COVID-19 voordoet die zijn weer-

ga niet kent en die we in Nederland niet eerder in een dergelijke vorm en omvang 

hebben meegemaakt. De betrokkenheid, inzet en veerkracht van alle medewerkers, 

zowel in de zorg als in de ondersteuning, is enorm. Dat geeft vertrouwen voor 2020  

en de jaren die daarna komen!

Balans

Activa

Materiële vaste activa 9.459  9.575 

Vorderingen en overlopende activa  747  471 

Liquide middelen 3.646  4.475 

totaal activa  13.852  14.521 

Passiva

Eigen vermogen  4.422  3.469 

Voorzieningen  186  1.377 

Langlopende schulden  6.775 7.275 

Kortlopende schulden 2.469 2.400 

Totaal passiva 13.852  14.521 

Bedrijfsomzet

Zorgomzet  18.802  16.546 

Subsidies 157 72 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.291  1.840 

Som bedrijfsopbrengsten  20.250  18.458 

Bedrijfslasten

Personeelskosten 14.712 13.188 

Afschrijvingen  918 910 

Overige bedrijfskosten 4.698  4.566

Som bedrijfslasten  20.328  18.664 

Bedrijfsresultaat -79 -206 

Financiële baten en lasten  -144  -260

Resultaat boekjaar  -223 -466

Bedragen in € 1.000

20182019

https://www.amaliazorg.nl/over-amaliazorg/organisatiestructuur


Amaliazorg

Koestraat 37

5688 AG Oirschot

telefoon 0499-365959
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samen leven kleur geven
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