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2019 was een bewogen jaar! Voor mij privé omdat ik in sep-
tember begon als nieuwe bestuurder. Vele collega’s hebben 
gezorgd voor een fijne ontvangst en dat heeft ervoor gezorgd 
dat ik mij welkom voel. Ik heb het erg naar mijn zin bij Axion-
Continu.

Een goede ontvangst is belangrijk om medewerkers vast te 
houden. In de sector, en dus ook bij ons, is het verloop hoog. 
Onderzoek door RegioPlus in 2019 laat zien dat de uitstroom 
het grootst is in het eerste jaar van het dienstverband. 

Succesfactoren om te blijven zijn:
• manier van werken en aansturing;
• werksfeer en samenwerking;
• uitdaging in werkzaamheden. 

Ik hoop dat we onze medewerkers steeds meer een werkplek 
kunnen bieden die aansluit bij ambities en talenten. Dit geeft 
plezier in werk en zorgt dat we met elkaar nog vele mooie 
ontwikkelingen kunnen doormaken.

Een bewogen jaar was het ook voor AxionContinu en dat zal 
2020 ook zijn. De inrichting van de organisatie vraagt de no-
dige aandacht. Verder is het een uitdaging om meer middelen 
vrij te maken voor innovatie. We hebben voor de financiering 
van de zorg een aantal knelpunten te overbruggen die de 
organisatie op achterstand heeft gezet binnen de sector. De 
kwaliteitsgelden, die moeten zorgen voor extra investeringen 
in ‘handen aan het bed’, zijn als gevolg van landelijke reken-
methodes en historische ontwikkelingen van AxionContinu 
voor 2019 grotendeels achterwege gebleven. Ook de tarieven 
voor de huishoudelijke zorg in de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) baren ons zorgen. We zijn hierover construc-
tief in gesprek met de betrokken partijen zoals zorgkantoor en 
gemeenten.

Terugblik Raad van Bestuur
AxionContinu heeft in 2019 op inhoudelijk gebied verschil-
lende ontwikkelingen doorgemaakt. Een aantal daarvan wil ik 
onder de aandacht brengen, zonder daarbij onrecht te willen 
doen aan ontwikkelingen die ik niet benoem:  

Meerjarenbeleidsplan 2019-2021
In dit plan ‘Samen optimist in zorg’ hebben we een 
aantal uitdagingen benoemd: leiderschap, ICT-
ondersteuning en hoog verloop van medewerkers.

Nieuwe besturingsfilosofie ‘Maak samen het 
verschil’
Hierin zijn onze kernwaarden vakmanschap, 
aandacht en plezier verder uitgewerkt. We hebben 
als ondertitel gekozen voor ‘waardevolle zorg met 
aandacht voor elkaar’. In drie programmalijnen gaan 
we aan de slag met:
- autonomie, eigenaarschap en ruimte voor 
 medewerkers;
- nauwe samenwerking tussen lijn en 
 staforganisatie: ontzorgen;
- leiderschap waarbij leren en continu 
 verbeteren rode draad is.

Portfoliomanagement
In 2019 hebben we gekozen om projecten door 
middel van projectmatig creëren (PMC) te gaan 
uitvoeren. Dat is voor ons van belang omdat wij 
vernieuwingen veelal via projecten vormgeven. Me-
dewerkers en ook cliënten stellen hoge eisen en zijn 
in hun privé-omgeving nieuwe technieken gewend. 
Veranderen is een constante en hoe beter we dat 
met elkaar doen, hoe beter we kunnen blijven vol-
doen aan de vragen van cliënten en medewerkers. 

Strategisch vastgoedplan
Het vastgestelde strategisch vastgoedplan biedt 
de contouren om de komende jaren nieuwe 
woon-zorgconcepten (inclusief technologie/
domotica) te ontwikkelen om ouderen een goede 
woon- en leefplek te kunnen bieden. 
Daarnaast hebben we de greendeal ondertekend 
wat betekent dat we ons committeren aan een 
reductie van CO2-uitstoot van 50%. 

ISO audit
De her-accreditatie is behaald met complimenten 
voor de ontwikkelingen in de organisatie. 

Personele mutaties
In 2019 hebben op diverse strategische plekken 
mutaties plaatsgevonden. Deze plekken invullen 
biedt een mooie kans de organisatie goed in te 
richten.

Kunst in de zorg
Eind 2019 hebben we een toezegging ontvangen 
van ZonMW voor een subsidie voor kunst in de 
zorg. Dit is een erkenning voor de kunst waar we 
als AxionContinu al jaren op inzetten en daar zijn 
we trots op. Het biedt mogelijkheden ook weten-
schappelijk te onderzoeken wat kunst doet in het 
welbevinden van onze cliënten.

Overbruggingsafdeling 
In 2019 hebben we een overbruggingsafdeling 
ingericht waar cliënten kunnen verblijven die na 
hun revalidatie tijdelijk verblijven in afwachting op 
een plek in een verpleeghuis.
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Terugblik Raad van Bestuur

Ik kijk als trotse bestuurder terug op wat we bereikt hebben in 
2019. Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de inzet van 
alle medewerkers, adviesgremia, samenwerkingspartners en 
toezichthouders. 

Ik wil hen daar heel erg voor bedanken en kijk er naar uit de 
samenwerkingen voort te zetten. Dit doe ik sinds maart 2020 
samen met mijn nieuwe collega Martin den Hartog. 

Tot ziens!

Marie-Claire van Hek
Bestuurder AxionContinu

 
 

Samenwerkingen 

Altrecht, Careyn, HUS, Quarijn, De Rijnhoven, Zorgspectrum en AxionContinu 
bereiden een samenwerking in de keten voor die het mogelijk maakt een Regionale 
Interventieafdeling Dementie & Psychiatrie in te richten in de regio Utrecht.

Het Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum, het Instituut Verpleegkundige 
Studies en het Lectoraat Chronische Zieken van de Hogeschool Utrecht, de Leer-
stoel Verplegingswetenschap van de divisie Julius Centrum UMC Utrecht, Careyn, 
De Rijnhoven en AxionContinu tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor een 
innovatieve leer- en werkomgeving voor verpleegkundigen in de eerste lijn; de Academische 
Leerwerkplaats verpleegkunde in de wijk. 

Novicare, Careyn, Vecht en IJssel, Gasthuis en AxionContinu hebben hun krachten 
gebundeld in ONUe Utrecht (Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn): specialisten 
ouderengeneeskunde en psychologen werken samen met huisartsen in de eerstelijn. 

Antonius ziekenhuis, Zorgspectrum en AxionContinu zijn een samenwerking aan-
gegaan voor de griepunit. Uniek daarbij gezamenlijke werving en inzet van personeel binnen 
de diverse instellingen.

In het Zorgcoördinatie Centrum Midden-Nederland werkt een breed palet van zorginstel-
lingen, waaronder AxionContinu, en zorgprofesssionals samen om vanaf 2020 gezamenlijk de 
coördinatie van tijdelijk verblijf in de keten van acute zorg in te richten, door middel van een 
‘tijdelijk verblijf bed’. Dit ontlast tevens regionale verwijzers als huisartsen, spoedeisende hulp 
en huisartspraktijken. 

AxionContinu en het UNO-VUmc, het universitair netwerk ouderenzorg van 
Amsterdam UMC (locatie VUmc), werken samen op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, kennisdeling en -ontwikkeling. Het doel hiervan is nieuwe wetenschappelijke 
inzichten te vertalen naar de dagelijkse zorg voor cliënten en antwoorden te vinden op 
complexe vraagstukken vanuit de praktijk.
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Profiel van AxionContinu
Wij zijn AxionContinu, een organisatie voor wonen, zorg 
en revalidatie. 

Wij bieden hoogwaardige zorg en behandeling aan (met 
name) ouderen met een complexe zorgvraag op basis van 
onze expertise. Thuis of in een van onze vijftien locaties in 
Utrecht, IJsselstein en Lopik. 

Wij bieden een warm en veilig thuis, gecombineerd met 
waardevolle zorg en passende mogelijkheden voor kort-
durend verblijf om te herstellen of te revalideren.

De organisatie heeft drie divisies: Verzorgd wonen, Thuis 
en Revalidatie en herstel. De vraag naar zorg is groter dan 
het aanbod, ook de komende jaren. Aandacht voor de 
best passende locatie bij de zorgvraag van de toekomstige 
bewoner blijft belangrijk. Dit heeft daarom een plek in het 
kwaliteitsplan en het meerjarenbeleid 2019-2021.

AxionContinu staat voor diversiteit in de zorg. Dat wil 
zeggen dat iedereen bij ons welkom is ongeacht de geaard-
heid (lhbti), huidskleur of geloof van bewoners, cliënten, 
medewerkers, vrijwilligers of andere betrokkenen. 

Ook de komende periode heeft AxionContinu nadrukkelijk 
aandacht voor diversiteit. Voorop staat dat een ieder zich 
veilig bij ons voelt. De sociale veiligheid is blijvend onder 
onze aandacht.

Wij zijn er voor iedereen met een zorgvraag op onze ex-
pertgebieden en richten ons daarbij ook op de (financieel) 
kwetsbare zorgvrager.
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In 2019 is er sprake geweest van veranderingen in de persone-
le samenstelling binnen de Raad van Toezicht, net als binnen 
de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht
Medio 2019 heeft de heer Nihat Eski wegens het verstrijken 
van de maximale zittingsduur van 8 jaar zijn werkzaamheden 
als lid van de Raad beëindigd. De heer Eski hield zich binnen 
de Raad onder andere bezig met de onderwerpen diversiteit, 
organisatie en personeel. De Raad spreekt zijn waardering uit 
voor de betrokken wijze waarop de heer Eski invulling heeft 
gegeven aan rol als toezichthouder. 

De Raad heeft besloten deze vacature voorlopig niet op te 
vullen. Hierdoor telt de Raad met ingang van 1 juli 2019 zes 
in plaats van zeven leden. In 2020 wordt het aantal leden 
geëvalueerd. Mevrouw Jajo Hellinga is dit jaar bij het verstrij-
ken van haar eerste termijn van 4 jaar herbenoemd voor nog 
een periode van 4 jaar.

Samenstelling Raad van Bestuur
De ontwikkelingen in de zorg en breder in de samenleving 
vragen veel van AxionContinu als organisatie en van de me-
dewerkers. De noodzaak van voldoende bestuurlijke aandacht 
om dit alles in goede banen te leiden heeft de Raad doen be-
sluiten over te gaan op een tweehoofdige Raad van Bestuur.  

Mevrouw Elaine Thewessen – sinds voorjaar 2015 bestuur-
der bij AxionContinu – heeft in november 2019 afscheid 
genomen. Tegen de achtergrond van haar leeftijd heeft zij 
ervoor gekozen de rest van haar werkzame leven een andere 
invulling te geven. De Raad wil haar graag ook op deze plaats 
danken voor haar inzet voor AxionContinu in de afgelopen 
jaren.

In de loop van 2019 zijn de wervingsprocedures voor de 
twee nieuwe bestuurders doorlopen. Een delegatie van de 
Raad van Toezicht heeft overleg gevoerd met het Manage-
ment Team (MT) over de keuze om over te gaan tot een 
tweehoofdig bestuur. Het MT heeft geparticipeerd in de 
benoemingsprocedure voor de nieuwe bestuurders en heeft 
positief geadviseerd over de benoeming van de kandidaten. 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in het kader van 
de werving van de Raad van Bestuur overleg gevoerd met 
de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de 
Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad. Ook deze 
gremia hebben actief geparticipeerd in de benoemingspro-
cedures van beide bestuurders en vervolgens ook positief 
geadviseerd over de benoeming van beide kandidaten. 

In september 2019 is mevrouw Marie-Claire van Hek 
aangetreden als lid van de Raad van Bestuur. De benoeming 
van de voorzitter van de Raad van Bestuur in de persoon 
van de heer Martin den Hartog heeft tegen het einde van 
2019 plaatsgevonden. Hij is per 1 maart 2020 daadwerkelijk 
gestart. Daarmee is de Raad van Bestuur op sterkte. 

Onderwerpen van gesprek
In 2019 zijn in de vergaderingen van de Raad naast de 
reguliere onderwerpen als de jaarrekening, begroting en 
financiële situatie van de organisatie, onder andere de 
volgende onderwerpen aan de orde geweest: besluitvorming 
over de topstructuur, de werving van de nieuwe bestuur-
ders, de besturingsfilosofie en de financiële situatie van 
zorghotel Domstate en de divisie Revalidatie en herstel. 
Aan de jaarrekening 2018, de accountantsrapportage 2019 
en de financiële rapportage heeft de Raad van Toezicht haar 
goedkeuring gegeven. Tevens is mandaat afgegeven voor 
het aantrekken van Waarborgfond voor de Zorg geborgde 

Raad van Toezicht
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leningen. Het alsmaar uitblijven van de extra middelen in 
het kader van de kwaliteitsgelden is bijna in elke vergade-
ring een gesprekspunt gebleven (zie ook de terugblik vanuit 
Raad van Bestuur). 

In aanvulling op de zeven reguliere vergaderingen heeft de 
Raad van Toezicht op één van de locaties een themabijeen-
komst met het MT en bestuur van AxionContinu gehad, 
met als onderwerp Innovatie. Tevens zijn leden van de 
Raad van Toezicht twee keer als toehoorder aangeschoven 
bij vergaderingen van de drie genoemde gremia.

Commissies
In 2019 waren er vanuit de Raad van Toezicht drie com-
missies actief. De commissie Financiën, Bedrijfsvoering en 
Vastgoed (vijf keer bijeengekomen), de Remuneratiecom-
missie (tweemaal) en de commissie Kwaliteit en Veiligheid 
(viermaal). De commissies adviseren de voltallige Raad van 
Toezicht.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2019 specifie-
ke aandacht besteed aan de thema’s ziekteverzuim, het 
melden van incidenten en het verbeterregister. Daarnaast 
zijn het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met het Kwa-
liteitsplan 2020, de resultaten van de ISO-audit en het 
HR-dashboard (inclusief verzuim) regelmatig aan de orde 
geweest. Ook bespreekt de commissie met regelmaat een 
bestuurlijk dilemma met de bestuurder(s). In de commis-
sievergadering worden medewerkers met kennis van het te 
bepreken onderwerp uitgenodigd.

De commissie Financiën c.a. bespreekt structureel de 
kwartaalcijfers van de organisatie, de kwartaalrapportages 
bouw (met specifieke aandacht voor de voortgang van de 

verbouwing van locatie en De Bijnkershoek), de rappor-
tages van de accountant, de rapportage interne controle, 
de concept-kaderbrief, de concept-jaarrekening en con-
cept-begroting. In 2019 is diverse malen gesproken over de 
kwaliteitsmiddelen en de exploitatie van de divisie Revalida-
tie en herstel. Tevens zijn in de commissie ICT-gerelateerde 
onderwerpen zoals de nieuwe werkplek en een bezoek 
van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd o.b.v. het 
toetsingskader e-health door de zorgaanbieder aan de orde 
geweest.

De Remuneratiecommissie heeft in 2019 het functioneren 
van de Raad van Bestuur beoordeeld en met de Raad van 
Bestuur besproken. Hiervoor heeft de Raad van Toezicht 
ook informatie opgehaald bij het MT, de Centrale Cliën-
tenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige en 
Verzorgende Adviesraad. 

Zelfevaluatie
De zelfevaluatie van de Raad over het jaar 2018 heeft met 
enige vertraging in het najaar van 2019 onder externe 
begeleiding plaatsgevonden. Naast het terugblikken op de 
voorbije periode is met behulp van een door de externe 
begeleider aangedragen methodiek het gesprek gevoerd over 
het samenspel tussen verschillende stijlen van de leden van 
de Raad. 

Ook is vastgesteld dat eerdere afspraken (kwartier voorover-
leg van de Raad zonder bestuur, aanwijzen van een “obser-
vant” die tijdens vergadering wat extra let op het verloop 
van de vergadering en dit aan het slot van de vergadering 
verwoordt) een positieve werking hebben.

Vergoedingen leden Raad van Toezicht
Door de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) is de bezoldiging 
van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke 
en semipublieke sector wettelijk aan een maximum gebon-
den. Voor AxionContinu geldt klasse IV in 2019. De raad 
heeft besloten om per 1 juli 2019 de vergoedingen voor 
de leden van de Raad van Toezicht in overeenstemming te 
brengen met de door de NVTZ aangegeven normen. Deze 
normen zijn lager dan de WNT-maxima.

Tot slot
De Raad van Toezicht wil iedereen bedanken die in 2019 
een bijdrage aan het functioneren van  AxionContinu 
geleverd heeft!

Raad van Toezicht
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De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit een onafhanke-
lijke voorzitter, een onafhankelijk lid en vertegenwoordigers 
van cliëntenraden van de locaties. Niet elke cliëntenraad 
laat zich vertegenwoordigen in de CCR, hierbij loopt het 
contact via de adviseur medezeggenschap. De divisies 
Revalidatie en herstel en Thuis geven de medezeggenschap 
vorm door middel van gesprekken. De CCR adviseert ook 
over het belang van deze cliënten. 

In het verslagjaar bestond de CCR uit de volgende leden:
• Mevrouw Anja Laeven, voorzitter
• Mevrouw Thea Schouten, vice-voorzitter
• De heer Hero Buerman
• Mevrouw Sonja van Oudhuizen

Medezeggenschap cliënt
De cliëntenraad heeft tot de taak om gemeenschappelijke 
belangen van de cliënten te behartigen op locatie of voor 
de hele organisatie. De basis voor deze medezeggenschap 
is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ). Elke locatie heeft een cliëntenraad. In 2019 zijn 
bij Voorhoeve en Voorveldse Hof cliëntenraden gestart. 

Het aanbod van cliëntenraadsleden zorgelijk. Oorzaak zien 
we in een gemiddeld zwaardere indicatie en hogere leeftijd 
van de cliënten en hun naasten. Verder constateren we dat 
bewoners helaas minder lang bij AxionContinu wonen, 
waarmee het opbouwen van medezeggenschap moeilij-
ker vorm krijgt. Gezocht wordt naar manieren om meer 
bewoners of familieleden aan te trekken. Hierbij spelen de 
zorgmanagers, afdelingsmanagers en zorgprofessionals een 
cruciale rol. Een manier om de medezeggenschap toch goed 
vorm te geven is ‘De Dialoog’. Deze methode heeft groot 

potentieel om de verbinding met bewoner tot 
stand te brengen en onderwerpen te bespreken 
die op de agenda staan van de medezeggen-
schap. Deze gespreksvorm geeft veel informatie 
en het leidt direct tot een praktische invulling 
voor bewoners, familie en zorgprofessionals. 

De adviseur Medezeggenschap Cliënt biedt 
professioneel inhoudelijke ondersteuning aan de 
Centrale Cliëntenraad en aan de cliëntenraden 
van de locaties en bereidt de overlegvergaderin-
gen met de Raad van Bestuur voor. Alle lokale 
raden krijgen daarnaast ook administratieve 
ondersteuning vanuit de locatie.

Vergaderingen
De Raad van Bestuur overlegde in 2019 zes keer 
met de CCR. De zorgmanagers en/of afdelings-
managers overlegden in een afgesproken frequen-
tie met de desbetreffende locatie cliëntenraden.

Onderwerpen
AxionContinu heeft het goede gebruik om over 
op handen zijnde onderwerpen van gedachten 
te wisselen met de cliëntenraden. Zo komt me-
dezeggenschap niet alleen tot stand door middel 
van een formeel advies, maar ook door het 
meedenken in een vroeg stadium. Voorbeelden 
hiervan zijn de verbouwing van De Bijnkershoek, 
de maaltijdvoorziening op huiskamers en in res-
taurants, werven van nieuwe afdelingsmanagers, 
afhandeling van klachten, inzet van welzijn en 
voorbereiding op ISO-certificering.

Medezeggenschap cliënten
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Adviezen
De CCR heeft advies uitgebracht over diverse onderwerpen. 
Belangrijke onderwerpen voor de CCR in dit verslagjaar 
waren:
•  Opvolging van de situatie rondom de kwaliteitsgelden 

en de gesprekken met het Zorgkantoor hierover. De CCR 
heeft haar bezorgdheid geuit over of het Zorgkantoor het 
belang van de cliënt wel voldoende heeft meegenomen 
in haar beslissing. 

•  Deelname aan de adviescommissie bij de werving van 
de twee nieuwe leden Raad van Bestuur (functieprofiel, 
kennismakingsgesprek, case-presentatie).  

•  Gevraagd advies Kaderbrief, Wijziging maaltijdvoor-
ziening, Organisatiewijziging Revalidatie en herstel, 
voorbereiding op en beleidsplan over Wet zorg en 
dwang. Hierbij is het belang van de cliënt als groep altijd 
richtinggevend. 

Vooruitblik 2020
Vooruitkijkend naar 2020 is het jaar afgetrapt met een grote 
high tea voor alle cliëntenraden van de locaties. De CCR 
stelt jaarlijks een werkplan op. De belangrijkste werkzaam-
heden in 2020 zijn: invoeren van de nieuwe WMZC met 
alle bijkomende regelingen, werving leden (bewoners en 
familieleden) cliëntenraden op locaties, monitoren van en 
adviseren over overgangsjaar Wet zorg en dwang, bijdra-
gen aan opzetten nieuwe mantelzorgbeleid en vullen van 
vacatures in de CCR.
 

Medezeggenschap  cliënten
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Medezeggenschap voor medewerkers wordt vormgegeven 
door de ondernemingsraad (OR), naast de divisie-commis-
sies. De OR is op centraal niveau georganiseerd. 
De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris 
(mevrouw Lucia Hieltjes). 

Eind 2019 bestond de OR uit de volgende leden:
• De heer Harke Harkema (voorzitter, De Parkgraaf) 
• De heer Hans Broksma (vice voorzitter, Thuiszorg en   
 HH Utrecht)
• De heer Frits van Hees (Centraal Bureau)
• Mevrouw Gonda de Jong (Voorveldse Hof)
• Mevrouw lkgun Dag (De Ingelanden)
• Mevrouw Ineke Visser (De Bijnkershoek)
• Mevrouw Janneke Steentjes (De Parkgraaf) 
• De heer Marcel Marquenie (De Bijnkershoek)
• De heer Wout Janssens (De Parkgraaf) 

Rol OR
De ondernemingsraad houdt zich bezig met het belang van 
de gehele organisatie vanuit het perspectief van medewer-
kers. De OR vindt het heel belangrijk dat de ervaringen en 
meningen van alle collega’s meewegen in de besluitvorming 
over de toekomst van de organisatie.

Samenstelling
In april 2019 is er een verkiezing geweest van leden voor 
de ondernemingsraad. Een aantal collega’s uit de oude 
ondernemingsraad heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. 
Ook zijn er nieuwe kandidaten bijgekomen. Er waren te 
weinig aanmeldingen om tot een werkelijke verkiezing te 
komen. Dus allen die zich verkiesbaar hadden gesteld, zijn 
lid geworden van de ondernemingsraad. 

Er mogen maximaal 17 leden in de OR zitten. Om uit 
elke locatie een goede vertegenwoordiging te hebben zijn 
we van plan om begin 2020 tussentijdse verkiezingen te 
organiseren.

Speerpunten  
Eén van de belangrijkste speerpunten van de per april 2019 
aangestelde OR is het verbeteren van het contact met 
collega’s. Hiernaast zet de OR zich in voor het behoud van 
personeel.

Vergaderingen
De OR heeft in 2019 zeven keer vergaderd met de Raad van 
Bestuur. Verder heeft de OR onderling wekelijks vergaderd.

Ter informatie ontvangen
1. Begroting 
2. Verzuimcijfers
3. Memo plus- en min-uren 
4. HR kwartaalcijfers 
5. MT Projectenkalender 
6. Financiële jaarrekening
7. Voorlopig beleidsplan onvrijwillige zorg 
8. Memo uitbesteden nachtdiensten 
 (Specialisten Ouderengeneeskunde) 
9. Presentatie nieuwe besturingsfilosofie 
10. Rapport inspectie De Ingelanden 
11. Rapport inspectie De Componist 
12. Jaarverslag Beleid & Kwaliteit
13. Nog meer Financiële cijfers
14. Jaarverslag bedrijfsarts

Ondernemingsraad
Adviezen 
1. Kaderbrief 2020 
2. Therapie-assistent 
3. Tweede bestuurder 
4. Kwaliteitsplan 2020
5. Implementatie CAO-wijziging: plus- en min-uren 
6. Vergoeding verplicht gestelde scholingen
7. Voorgenomen organisatiewijziging Revalidatie en herstel
8. Veranderplan maaltijdvoorziening 
9. Voorzitter Raad van Bestuur 
10. Verpleegkundig Specialist

Instemmingen
1. Medewerkersvertrouwenspersoon 
2. Werkkostenregeling 2019 
3. Benoeming klachtencommissie 
4. Secundair arbeidsvoorwaardenpakket 2020

Overige activiteiten
De OR is twee keer op scholing geweest. Onderwerpen 
waren onder andere: vergadertechniek, evalueren, speer-
punten vaststellen, samenwerken, en communicatie met de 
achterban

Vooruitblik 2020
Voor 2020 staan de volgende onderwerpen op de agenda: 
• Enquête over de kanteling werktijden 
• Aanstelling nieuw hoofd HR 
• Tussentijdse verkiezing voor de OR 
• Duurzame inzetbaarheid ziekteverzuim 
• Behoud van personeel 
• Communicatie met de achterban 
• Evaluatie werkkostenregeling 
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Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad
De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) 
vertegenwoordigt de verpleegkundigen en verzorgenden 
binnen AxionContinu. De VVAR functioneert als onafhan-
kelijk adviesorgaan dat gevraagd advies geeft aan de Raad 
van Bestuur vanuit zorginhoudelijke deskundigheid. De 
VVAR van AxionContinu staat aangemeld bij V&VN.

In 2019 bestond de VVAR uit onderstaande leden: 
• Mevrouw Esli Verhoeff (voorzitter) 
• Mevrouw Frieda van den Bosch (secretaris) 
• Mevrouw Carmen Huisraad 
• De heer Jens Mevissen 
• Mevrouw Chantal van de Berg 
• Mevrouw Mirna Khamis 
• Mevrouw Anne van Asperen

Rol VVAR
De VVAR streeft naar een organisatie waarin verpleegkun-
digen en verzorgenden waardevolle zorg leveren vanuit 
Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Met waardevolle zorg 
bedoelt de VVAR doelgerichte zorg, waarbij het streven is 
om aan te sluiten bij de zorgbehoefte, beleving en waarden 
van onze cliënten/bewoners. Dé kerntaak van de VVAR is 
het adviseren van de Raad van Bestuur over alles wat te 
maken heeft met het leveren aan waardevolle zorg. Hierdoor 
oefent de VVAR direct invloed uit op de ontwikkelingen 
rondom beleid en protocollen van AxionContinu.  

De VVAR heeft een vacature. Voor een goede balans in de 
vertegenwoordiging van de diverse divisies, is het wenselijk 
dat deze vacature ingevuld wordt door een verzorgende of 
verpleegkundige vanuit de divisie Verzorgd wonen. 

Speerpunten  
• De VVAR denkt vanuit verpleegkundige en verzorgende  
 deskundigheid mee in het korte- en lange termijnbeleid   
 van AxionContinu. 
• Investeren in het vinden, binden en boeien van verpleeg- 
 kundigen en verzorgenden. 
• Belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren en invulling  
 geven van de kernwaarden Vakmanschap, Aandacht en   
 Plezier. 
• Bijdrage leveren aan het realiseren van de speerpunten uit  
 het Meerjarenbeleidsplan 2019- 2021: Samen optimist in  
 de zorg.  
• Gestructureerde samenwerking met interne stakeholders. 
• De VVAR verwerft positie en naamsbekendheid binnen  
 en buiten de organisatie. 
• Gevraagd advies geven vanuit de rol van ‘partner’.
• Externe contacten onderhouden met beroepsgenoten in  
 de VVT-sector. 

Vergaderingen
De VVAR overlegt een keer per drie weken regulier en 
daarnaast een keer per zes weken met de Raad van Bestuur.   

Adviezen 
De VVAR heeft in 2019 advies gegeven over onderstaande 
zaken: 
• Verpleegkundig specialist 
• Veranderplan maaltijdvoorziening 
• Voorgenomen organisatiewijziging divisie Revalidatie 
 en herstel 
• Werving en selectie 2e Bestuurder 
• Kaderbrief 2020 
• Kwaliteitsplan 2020 
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Overige activiteiten
• Twee keer per jaar overleg OR 
• Pennen en muismatten met VVAR-logo op locaties 
 van AC uitgedeeld. 
• Overleg/ uitwisseling met de VAR Rijnhoven 
• Basistrainingen nieuwe leden 

De VVAR heeft zich in 2019 verder ontwikkelt in de rol van part-
ner. Daarnaast is er invulling gegeven aan structureel overleg met 
de OR. Door het uitdelen van pennen en muismatten is er meer 
bekendheid gegeven aan het bestaan van de VVAR. Het overleg 
met de VAR van Rijnhoven zorgt voor een verbreding en levert 
een waardevolle bijdrage aan de invulling van externe contacten.

Vooruitblik 2020
Als VVAR willen wij ons richten op onderstaande belangrijke 
punten: 
• VVAR denkt mee en geeft advies op beleidsniveau met betrek- 
 king tot het invulling geven en uitrollen van de herinrichting  
 van het primaire proces en de nieuwe besturingsfilosofie.  
• De VVAR besteedt aandacht aan het thema: Vinden, boeien  
 en binden van verpleegkundigen en verzorgenden aan 
 Axioncontinu. 
• De VVAR levert een bijdrage aan het invulling geven van de  
 kernwaarden: Vakmanschap, Aandacht en Plezier. 

Tijdens verschillende reguliere VVAR overleggen en de overleg-
momenten met Raad van Bestuur zullen bovengenoemde the-
ma’s centraal staan. Hierbij zullen wij als VVAR samenwerking 
zoeken met stakeholders zoals HR, OR, CCR en opleidingen. 
 
Verder wil de VVAR zich profileren op Social Media. Dit zal 
invulling krijgen door een VVAR account op Instagram.

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad
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Over 2019 is een jaarrekening opgesteld. Deze jaarrekening 
is door een externe accountant gecontroleerd. Over 2019 
is een goedkeurende verklaring ontvangen bij deze jaarreke-
ning. 

2019 is een jaar waarin hard gewerkt is aan het herstellen 
van het financiële resultaat van AxionContinu. Daarnaast 
is er geïnvesteerd in vastgoed en ICT, zodat deze meer 
toekomstbestendig zijn.

Het financiële resultaat van 2019 is met €0,3 miljoen licht 
positief en laat een stijging zien van €1,4 miljoen ten 
opzichte van het negatieve resultaat van 2018.

Opbrengsten
2019 is een jaar waarin de opbrengsten met €10,2 miljoen 
stegen. De stijging wordt voor een deel verklaard uit indexe-
ring van tarieven voor €3,5 miljoen. Daarnaast is in de Wet 
langdurige zorg de omzet gestegen, vanwege de stijging in 
de kwaliteitsmiddelen met €1,6 miljoen. De overige stijging 
heeft te maken met een sterke groei in de productie van 
€5,1 miljoen.

Personele kosten
De personele kosten zijn met €5,3 miljoen gestegen. De 
impact van de CAO, als gevolg van de salarisverhoging van 
4% en de stijging van de eindejaarsuitkering van 7,4% naar 
8,33%, en de samenstelling van het personeelsbestand 
betreft €3,9 miljoen. Hiernaast is voor €0,6 miljoen de 
inzet van medewerkers uit kwaliteitsmiddelen gefinancierd. 
De overige €1,4 miljoen is een resultaat van de gestegen 
inzet van personeel niet in loondienst.

Jaarrekening
Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering
Het versneld afschrijven van de productiekeuken in De Bijnkershoek  
had een eenmalige bijzondere waardevermindering van 
€0,2 miljoen tot gevolg. Verder is zichtbaar dat de vervangende 
nieuwbouw voor de panden Domstate en De Bijnkershoek 
resulteert in een stijging van de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten
De stijging van de overige bedrijfskosten met €2,5 miljoen wordt 
voor €0,5 miljoen verklaard door een stijging van de productie in 
aantal en in zwaarte. Daarnaast zien we een stijging van 
€0,8 miljoen die is veroorzaakt door de mutatie in de voorzienin-
gen, waarvan onder meer een voorziening voor asbestsanering. 
Tot slot is er een stijging van €0,3 miljoen doordat Domstate in 
tegenstelling tot het jaar 2018 het gehele jaar 2019 in bedrijf is 
geweest.

Rentelasten
In 2019 is meer liquiditeit aangetrokken om de investeringen te 
financieren en de liquiditeitspositie te verbeteren. Dit resulteert in 
een stijging van de rentelasten met €0,2 miljoen.

Voor een volledige jaarrekening verwijzen wij u graag naar 
www.jaarverantwoordingzorg.nl (zoek onder AC groep in 
het archief).
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 2019 2018
BEDRIJFSOPBRENGSTEN  
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)  € 109.880.915   € 99.689.017 
Subsidies  € 1.508.222   € 1.677.110 
Overige bedrijfsopbrengsten  € 5.268.436   € 5.097.521 
Som bedrijfsopbrengsten  € 116.657.573   € 106.463.648 

BEDRIJFSLASTEN    
Personeelskosten  € 80.178.716   € 74.903.098 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  € 8.351.534   € 7.705.770 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  € 213.991   € -   
Overige bedrijfskosten  € 25.277.939   € 22.834.881 
Som bedrijfslasten  € 114.022.179   € 105.443.749 

Bedrijfsresultaat  € 2.635.394   € 1.019.899 
Financiële baten en lasten  € -2.337.103   € -2.101.746 
Resultaat boekjaar  € 298.291   € -1.081.847 
     

ACTIVA    
Materiële vaste activa  € 121.772.168   € 117.415.329 
Vorderingen en overlopende activa  € 8.634.589   € 6.720.302 
Liquide middelen  € 4.867.381   € 2.203.833 
Totaal activa  € 135.274.138   € 126.339.464 

PASSIVA    
Eigen vermogen  € 45.552.726   € 45.011.455 
Voorzieningen  € 4.262.525   € 3.576.309 
Langlopende schulden  € 65.975.613   € 60.175.623 
Kortlopende schulden  € 19.483.274   € 17.576.077 
Totaal passiva  € 135.274.138   € 126.339.464 
     

Solvabiliteit 33,7% 35,6%
Liquiditeit 0,7 0,5
Rentabiliteit 1,9% 0,8%

Balans

Resultaat

Kengetallen


