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Voorwoord  
 
We kunnen met recht zeggen dat 2020 een bijzonder jaar was.  
 
We zijn trots op de collega’s. Op hun flexibiliteit en hun inzet in een tijd die ook voor hen 
heel onzeker en beangstigend was. Op hun samenwerking, ongeacht organisatieonderdeel 
of functie. Men deed wat nodig was, soms buiten de eigen comfortzone tredend. En nog 
steeds zijn we trots. Want de coronacrisis vraagt nog altijd veel van hen. Ook al heeft de 
duur van de crisis sommigen van de collega’s vermoeid, de inzet gaat onverminderd door.   
 
We zijn ook trots op de samenwerking in de keten. Juist toen de druk hoog was, is het 
contact intensiever geworden en hebben we samen opgetrokken in de uitdagingen die het 
coronavirus ons bracht.  
 
En we zijn trots op het vertrouwen en de steun van de Raad van Toezicht, de diverse 
Cliëntenraden en de Ondernemingsraad. Het doet ons goed dat zij achter onze beleidskeuzes 
staan. Zowel in het coronabeleid als ook de keuzes die wij in onze organisatieontwikkeling 
hebben gemaakt in het afgelopen jaar.  
 
Aan de andere kant van deze trots staat het verdriet. Het verdriet om de schrijnende 
situaties in het welzijn van onze klanten en bewoners, als gevolg van de vele beperkende 
maatregelen. Het verdriet om hen die door het coronavirus geraakt werden. Doordat ze ziek 
werden, soms langdurig ziek werden of nog zijn en bewoners en klanten waarvan we 
afscheid moesten nemen. De impact heeft ons allen geraakt, zowel bewoners, klanten en 
hun naasten, als ook onze medewerkers en vrijwilligers.  
 
We kijken uit naar de tijd waarin we elkaar weer écht kunnen ontmoeten, nabij en zonder 
beperkingen. Laten we hopen dat 2021 het jaar wordt waarin dat weer mogelijk wordt.  
 
Jurjen Sponselee,  
bestuurder 
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1| Profiel van de organisatie  

 
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Het Spectrum 
Adres Postbus 1494 
Postcode 3300 BL 
Plaats DORDRECHT 
Telefoonnummer 078-6172333 
Identificatienummer Kamer 
van Koophandel 

24299892 

E-mailadres info@hetspectrum.nl 
Internetpagina/website www.hetspectrum.nl 
Rechtsvorm stichting 

 
Stichting Het Spectrum biedt persoonlijk gerichte zorg en welzijn. Dit varieert van 
zelfstandig en veilig wonen, thuiszorg, verpleeghuiszorg en revalidatie tot begeleiding in 
de laatste levensfase. Het werkgebied van Stichting Het Spectrum is Dordrecht. 
 
 

2| Toezicht, bestuur en medezeggenschap 

 
De coronacrisis heeft het jaar 2020 ook voor Het Spectrum diep getekend. De gevolgen voor 
onze cliënten en medewerkers waren groot. Veel cliënten en hun naasten zijn in zeer zware 
omstandigheden terecht gekomen, de medewerkers hebben een ongekende inzet getoond. 
Ook voor de Raad van Toezicht veranderde er het nodige. Al snel gingen we digitaal 
vergaderen, nieuw voor ons. De betekenis van corona voor cliënten en medewerkers werd 
een vast agendapunt op onze – digitale - vergaderingen. 

2.1. Governancecode 

De Governancecode Zorg is een samenbundeling van moderne en breed gedragen 
opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Het Spectrum 
onderschrijft de uitgangspunten van de code die ingrediënten levert voor 
professionalisering, transparantie en verantwoording. Dit vertaalt zich onder andere in de 
reglementen voor Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, maar vooral ook door het 
concrete gesprek dat we met elkaar voeren. 

2.2. Toezichthoudend orgaan 

Het Spectrum biedt een keten aan van zorg, van thuiszorg tot geriatrische verpleging. Over 
de wijze waarop die keten wordt gefaciliteerd, valt veel te zeggen. Dat is onder meer 
vastgelegd in de visie “Dordts denken, samen doen. Strategie 2018 – 2020”.  
De strategische visie wordt op de gebieden vastgoed en informatisering verder uitgewerkt. 
Ook heeft de visie gevolgen voor de wijze waarop de organisatie is ingericht.  
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De maatschappelijke positie van Het Spectrum betekent dat cliënten centraal staan en dat 
over de wijze waarop dat gebeurt, publiek verantwoording wordt afgelegd. Het Spectrum wil 
transparant zijn en met haar zorg- en dienstverlening midden in de Dordtse samenleving 
staan. Dichtbij zijn voor de Dordtse cliënten. 
 
Er zijn veel belanghebbenden bij Het Spectrum. De cliënten zijn al genoemd. Andere 
belangrijke categorieën zijn de werknemers en de vrijwilligers die zich samen inzetten voor 
zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Deze samenwerking is voorwaardelijk voor het 
goed functioneren van de organisatie. Met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden vindt 
vanuit de Raad van Toezicht regelmatig overleg plaats. Daarbij wil de Raad van Toezicht de 
gesprekken vooral oriënteren op inhoudelijke thema’s. Door de coronacrisis is het veel 
lastiger geweest daar invulling aan te geven. Maar ook de gemeente, zorgverzekeraar, 
corporaties en collega-instellingen kunnen als stakeholders worden genoemd. 
 
De Raad van Toezicht geeft actief invulling aan zijn drie rollen, te weten die van 
toezichthouder, die van klankbord voor met name de bestuurder en die van werkgever van 
de bestuurder. Er zijn daarvoor 5 vergaderingen van de Raad van Toezicht gehouden. De 
Raad vergadert in aanwezigheid van de bestuurder, maar heeft vooraf overleg zonder hem. 
 
De commissie kwaliteit & veiligheid is als volgt samengesteld: twee leden van de Raad van 
Toezicht, Bestuurder, kwaliteitsfunctionaris, manager Behandeling en specialist ouderen-
geneeskunde. Een lid van de Raad van Toezicht is voorzitter van de commissie. 
De commissie heeft in verslagjaar slechts eenmaal vergaderd in verband met de extra druk 
door corona op het bestuur en management. Een aantal kwaliteitsonderwerpen zoals MIC 
en MIM meldingen, klachten, uitkomsten in- en externe audits, implementatie 
kwaliteitskader en arbeidsmarkt zijn wel geagendeerd voor de vergaderingen van de Raad 
van toezicht. 
 
De commissie bedrijfsvoering & financiën vergaderde drie keer, waarvan een keer in 
aanwezigheid van de externe accountant. De commissie heeft onder meer aandacht besteed 
aan de tussentijdse cijfers over 2020 en de begroting 2021. De conceptjaarrekening 2019 is, 
evenals de management letter, door de commissie besproken in aanwezigheid van de 
externe accountant. Alle commissievergaderingen worden bijgewoond door de bestuurder 
en de manager business control. 
 
De remuneratiecommissie is 2 maal bij elkaar geweest. De gesprekspunten waren: 

- voortgangsgesprek met de bestuurder over de ontwikkeling van de organisatie, zijn 
rol daarin en  zijn visie op/ waardering voor deze ontwikkelingen;   

- de mogelijke contractverlenging van de bestuurder; 
- de beloning van de bestuurder.                                                                                                                                                                                 

 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren.  Omdat het werd afgeraden fysiek 
te vergaderen is de zelfevaluatie doorgeschoven naar 2021. 
 
Het toezicht heeft betrekking op de toetsing van kwaliteit in de brede zin en op de 
vaststelling van de relevante stukken uit de Planning & Controlcyclus. De jaarrekening werd 
besproken in de aanwezigheid van de externe accountant van het kantoor Verstegen.  
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Er is in 2020 ook aandacht besteed aan ons vastgoed, meer in het bijzonder aan de 
herontwikkeling van De Sterrenlanden, de zoektocht naar een nieuwe locatie voor hospice 
De Patio, en de plinten in de verschillende wielen.  
 
Het klankborden richtte zich op de toekomstige positie en strategie van Het Spectrum: wat 
voor instelling willen we de komende jaren zijn, en hoe verhouden we ons daarbij tot de 
wereld buiten Het Spectrum.  
De Raad verzamelt informatie langs verschillende lijnen: niet alleen de bestuurder maar ook 
werkbezoeken, managers, medewerkers en externen spelen daarbij een rol. Dit jaar was dat 
lastig vanwege de beperkingen door de corona crisis.  
 
Voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht zijn up-to-date statuten en 
reglementen belangrijk. In 2019 zijn die geactualiseerd.  
 
Omdat de termijn van mevrouw Ruisch in 2020 afloopt, is in de tweede helft van 2020 de 
procedure in gang gezet om een nieuw lid voor de Raad van Toezicht te werven. Dit heeft er 
toe geleid dat in de vergadering van december de heer Meijer is benoemd als nieuw lid van 
de Raad van Toezicht. Dit jaar zijn ook de heren Riegman en Waterink herbenoemd. 
 
De Raad van Toezicht wordt gehonoreerd volgens de vigerende Wet Normering 
Topinkomens (WNT) en de daarop gebaseerde adviesregeling van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders Zorg (NVTZ).  De Raad van Toezicht heeft Het Spectrum voor 
het jaar 2020 ingedeeld in klasse IV.   
 
In de Raad van Toezicht zijn verschillende competenties en deskundigheden aanwezig. De 
ontwikkeling daarvan wordt bijgehouden door de relevante literatuur te volgen, maar ook 
door bijeenkomsten en cursussen van onder meer de NVTZ bij te wonen.  
 
Voorgenomen beleid 
In 2021 wordt niet alleen aandacht besteed aan kwaliteit van de zorg en de P&C-cyclus, 
maar ook aan de verdere uitwerking van de strategische visie. De uitwerking betreft onder 
andere de ontwikkeling van De Sterrenlanden. Ook zal de aandacht voor 
informatisering/technologie op de agenda blijven staan. In deze tijd van dreigend tekort aan 
zorgpersoneel blijft de aandacht voor opleidingen en de arbeidsmarkt cruciaal. Zeker ook 
wordt stilgestaan bij de betekenis van de zorg- en dienstverlening van Het Spectrum binnen 
Dordrecht en de zorgvragen waarop Het Spectrum een antwoord biedt. 
 
De Raad blijft voornemens, mits de corona-omstandigheden het toelaten, tijd te investeren 
in thematische bijeenkomsten en werkbezoeken. De Raad van Toezicht zal zich actief blijven 
inzetten voor goede verhoudingen en de samenwerking met de verschillende stakeholders.   
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Samenstelling Raad van Toezicht Het Spectrum 2020  
 
Naam Functie Beroep Nevenfuncties 

C. Sas 
 
Lid sinds 2015, 
herbenoemd tot eind 
2022 

Voorzitter 
 
 

Zelfstandig adviseur Lid Algemeen Bestuur 
Waterschap 
Hollandse Delta 
 
Voorzitter Platform 
Duurzaamheid Dordrecht 
 
Lid Raad  van Toezicht 
Regionaal Laboratorium 
Medische Microbiologie 
te Dordrecht 
 
Voorzitter Raad van 
Commissarissen Tablis 
Wonen te Sliedrecht 

H.W.M. Beaard 
 
Lid sinds 2014, 
herbenoemd tot eind 
2021 

Lid 
 
 

Gepensioneerd 
 

  Voorzitter Raad van 
  Toezicht Zorgplein 
  Maaswaarden (tot  
  1 april 2020)  

W. Riegman 
 
Lid sinds 2017, benoemd 
tot eind 2020 

Lid Zelfstandig adviseur Lid Raad van Toezicht 
en voorzitter audit 
commissie 
Woonzorgcentrum 
Haaglanden 
 
Lid bestuur Stichting 
WZH Vriendenfonds 
 
Lid bestuur van 
Achterbergh Domhof 
 

 



8 

G.J. Waterink 
 
Lid sinds 2017, benoemd 
tot eind 2020 

Lid Zelfstandig adviseur Voorzitter Raad van 
Toezicht Woning 
Stichting Leusden 
 
Voorzitter Raad van 
Commissarissen  
Thuisvester 
Oosterhout 
 
Lid Raad van 
Toezicht Marente 
Voorhout 
 
Lid Raad van Toezicht 
Savant Zorg Helmond 

M.C. Ruisch 
 
Lid sinds 2017, 
herbenoemd tot eind 
2020 

Vice- 
Voorzitter 

ZZP-er; coaching, 
intervisie/supervisie, 
individuele- en 
teambegeleiding 

  Externe vertrouwensper- 
  soon bij 2 onderwijs- 

instellingen t.w: 
Johan de Wittgymnasium 
Dordrecht en het Regionaal 
Opleidingscentrum 

2.3. Bestuur 

Het Spectrum kent voor de hoogste leiding het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. 
De hoogste dagelijkse leiding is sinds 1 juli 2017 in handen van een éénhoofdige Raad van 
Bestuur, ingevuld door de heer J.A.J. Sponselee MBA. De heer Sponselee was in verslagjaar 
ook bestuurslid van steunstichting Vreeborgh. 
Als nevenfunctie bekleedt de heer Sponselee een functie als lid van de Raad van Toezicht 
van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid, als lid van de Raad van 
Toezicht van Prezzent te Zaltbommel en als voorzitter Raad van Toezicht van Stichting 
Katholiek Onderwijs Drimmelen. Bij de beloning van de heer Sponselee is de WNT als 
uitgangspunt genomen. 

2.4.  Cliëntenraad en Ondernemingsraad 

Structureel is er overleg tussen de bestuurder, de bestuurssecretaris en de Centrale 
Cliëntenraad. Bij het overleg met de Ondernemingsraad zijn zowel de bestuurder als de 
manager Bedrijfsbureau aanwezig. Beleid, ontwikkelingen en initiatieven vanuit de 
organisatie en signalen die de raden vanuit haar achterban krijgen worden (proactief) 
besproken. Aan de hand van deze overleggen worden actielijsten gemaakt waar 
opvolging van plaatsvindt. 
 
Cliëntenraad 
De medezeggenschap cliënten wordt binnen Het Spectrum door twee Cliëntenraden en een 
Centrale Cliëntenraad (CCR) gewaarborgd.  
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Eén cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van het domein Wijkverpleging & 
Welzijn, één van cliënten en de bewoners van het domein Verpleeghuiszorg & Revalidatie. 
De raden kunnen terugvallen op de nodige secretariële ondersteuning vanuit Het Spectrum. 
 
Vanwege de coronamaatregelen was het niet altijd mogelijk fysiek te vergaderen. De CCR is 
in verslagjaar tweemaal op locatie bijeen gekomen om te vergaderen en tweemaal digitaal. 
De Cliëntenraad Wijkverpleging & Welzijn is in verslagjaar driemaal en de Cliëntenraad 
Verpleeghuiszorg & Revalidatie tweemaal fysiek bijeengekomen. Verder is er via de mail de 
nodige informatie uitgewisseld. In de digitale vergaderingen is er vooral aandacht geweest 
voor de coronacrisis waarbij de stand van zaken en de te nemen maatregelen standaard op 
de agenda stonden.  

 
De Cliëntenraad Wijkverpleging & Welzijn en Verpleeghuiszorg & Revalidatie vaardigen elk 
minimaal 2 en maximaal 3 leden af naar de CCR. Deze raad heeft tot taak om de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Conform het reglement komt 
de CCR  bijeen in eigen werkvergaderingen en in overlegvergaderingen met de bestuurder. 
Tijdens de overlegvergaderingen brengt de bestuurder de CCR op de hoogte van relevante 
ontwikkelingen en de stand van zaken over onderwerpen zoals beleid, kwaliteit, veiligheid, 
huisvesting en financiën. Daarnaast worden tijdens deze vergaderingen beleidsvoornemens 
besproken die voorzien zijn van een cliëntparagraaf. In deze paragraaf wordt beknopt 
verklaard wat het effect van een voornemen is voor de cliënten. De CCR brengt vervolgens 
een advies uit over het voornemen. 
 
Diverse medewerkers van Het Spectrum hebben tijdens vergaderingen voorlichting gegeven 
over door de CCR  gewenste onderwerpen. Zo heeft de programmamanager Vastgoed 
informatie gegeven over zijn werkzaamheden en de plannen voor Het Spectrum, heeft de 
klachtenfunctionaris zich voorgesteld en is gezamenlijk de klachtenanalyse over de 1e acht 
maanden van 2020 besproken. Ook is kennis gemaakt met de nieuw aangetreden manager 
Behandeling waarbij deze haar plannen voor de dienst Behandeling heeft gepresenteerd. 
 
Een delegatie van de CCR is aanwezig tijdens de (inkoop-)overleggen met het 
Zorgkantoor/VGZ. Ook wordt de CCR regelmatig door Zorgkantoor/VGZ uitgenodigd voor 
informatiebijeenkomsten. In 2020 betrof dit bovendien een kennismaking met de 
kwaliteitsfunctionaris van het Zorgkantoor.  

 
In 2020 is de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018’ van kracht gegaan. In 
een werksessie onder leiding van de bestuurssecretaris is deze wet uitgewerkt tot een 
medezeggenschapsregeling waarin de rechten en plichten van zowel de Cliëntenraden van 
Het Spectrum als Het Spectrum omschreven staan. De raden hebben allen ingestemd met de 
medezeggenschapsregeling. Aan het daarbij passende huishoudelijk reglement wordt nog 
gewerkt. 

 
In het verslagjaar is de CCR geïnformeerd en/of heeft advies gegeven over: 
-  samenwerking met woningcorporaties en gemeente  
-  plannen voor diverse vastgoedlocaties 
- de begroting voor het jaar 2020 
- het jaarplan van het Centraal Managementteam 
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-  de maatregelen die in het kader van het beheersen van het Covid-19 
 virus worden genomen 
- de kaderbrief voor 2021 
- de selectie en benoeming van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. 
 
Twee leden van de CCR zijn in het verslagjaar afgetreden. De afvaardiging van met name de 
CR Wijkverpleging & Welzijn was aan het einde van het jaar beperkt. Naar opvolging wordt 
in 2021 gekeken. 
 
Ondernemingsraad 
 
Samenstelling 
De Ondernemingsraad van Het Spectrum bestond in 2020 uit 13 zetels waarvan er 
fluctuerend slechts 6 tot 8 bezet waren. De OR wordt secretarieel ondersteund door een 
Ambtelijk Secretaris.  
 
Commissies 
Binnen de Ondernemingsraad zijn drie commissies actief: 
 Commissie Sociaal beleid en CAO 
 Commissie Achterban 
 Commissie Financieel 

 
Ook zijn er afgevaardigden van de raad aanwezig geweest bij een aantal 
presentaties/bijeenkomsten die door het Centraal Mangementteam zijn georganiseerd voor 
o.a. de keuze voor de zorgdomotica in Het Spectrum en bij selectiegesprekken voor een 
nieuw te benoemen lid Raad van Toezicht. 
 
Helaas is door de coronamaatregelen de participatie van de Ondernemingsraad in 
Spectrumbrede werkgroepen on-hold gezet. Enkele leden van de Ondernemingsraad hebben 
zitting in werkgroepen zoals:  
 de werkgroep Ontmoeting 
 de werkgroep Cultuur 
 de werk-/klankbordgroep harmonisering FWG 
 de werkgroep Medewerkers Tevredenheid Onderzoek. 

 
Contact met de achterban 
Er hebben twee achterbanraadplegingen plaats gevonden. Deze hadden betrekking op de 
pauzes en het kledingreglement. De Ondernemingsraad heeft zijn waardering uitgesproken 
voor de hoge inzet van de medewerkers van Het Spectrum tijdens de corona-crisis door 
middel van het uitdelen van een ijsco-bon tijdens de coronaperiode. 
 
Start verkiezingen 
Aanvankelijk zijn de verkiezingen in 2020 uitgesteld naar een later tijdstip i.v.m. de corona-
ontwikkelingen. Maar in november is er een start gemaakt met de voorbereidingen van de 
verkiezingen voor 2021. Hiervoor heeft de Ondernemingsraad medewerkers benaderd en 
heeft een aantal medewerkers zich kandidaat gesteld.  
 

 



11 

Advies en instemmingaanvragen 
De volgende onderwerpen zijn in 2020 binnen de Ondernemingsraad besproken i.v.m. 
instemmings- of adviesaanvragen: 
• adviesaanvraag Microsoft 365 
• adviesaanvraag Profielschets lid Raad van Toezicht 
• adviesaanvraag benoeming Raad van Toezicht lid 
• adviesaanvraag samenwerking LENNG (bedrijfsarts) 
• instemmingsaanvraag aanpassing rookbeleid Vreedonk 
• instemmingsaanvraag Werving & Selectie 
• instemmingsaanvraag Computer beeldschermbril 
• instemmingsaanvraag Beleidsplan Fysieke belasting 
 
Tevens heeft de Ondernemingsraad  input gegeven bij de bezoekersregeling tijdens corona 
en de regeling vergoeding telefoonkosten. 
 
Scholing 
De Ondernemingsraad vindt het belangrijk een krachtig en hardwerkend mede-
zeggenschapsorgaan te zijn. Hiervoor zijn door de raad  trainingen gevolgd:  
• training commissie financieel 
• werken vanuit de bedoeling, de rol van de OR in crisistijd 
• verdieping WOR – medezeggenschap OR in Het Spectrum 
  
De Ondernemingsraad heeft er vertrouwen in om samen met het bestuur en het 
management op een prettige wijze te blijven samen werken aan de ontwikkelingen van Het 
Spectrum.  
 

3| Maatschappelijk ondernemen 

3.1. Dialoog met de omgeving 

De zorg- en dienstverlening is in de loop der jaren verder ontwikkeld in samenspraak met 
klanten of bewoners en hun familie. Door goed te luisteren en alert te zijn op wensen en 
behoeften. Maar ook de ruim 1100 medewerkers en 500 vrijwilligers fungeren als “ogen en 
oren”. Samenwerken zowel binnen als buiten de organisatie is een belangrijk speerpunt. 
Het Spectrum is bovendien zeer alert op signalen van instanties en collega-instellingen 
waarmee we samenwerken. Gezamenlijk lukt het ons om meer toegevoegde 
(maatschappelijke) waarde te creëren  binnen de gemeente Dordrecht. 

3.2. Samenwerkingsrelaties 

Essentieel voor een professionele en zelfstandige organisatie in het zorglandschap zijn de 
juiste samenwerkingsrelaties. Sinds 2018 heeft Het Spectrum fors geïnvesteerd in het 
verbeteren van de diverse samenwerkingsrelaties. Het Spectrum staat steeds beter op de 
kaart en laat met het aanpakken van regionale vraagstukken duidelijker zien welke positie zij 
heeft in het maatschappelijke domein.  
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Vanuit een open en op samenwerking gerichte houding worden maatschappelijke 
vraagstukken beantwoord. In deze paragraaf worden enkele partners belicht. 
 
Zorgkantoor Waardenland/Zorgverzekeraar VGZ 
Met het Zorgkantoor/zorgverzekeraar VGZ is op regelmatige basis contact. Tijdens deze 
overleggen stellen partijen elkaar op de hoogte van relevante beleidsontwikkelingen, 
worden productieafspraken gemaakt en ambities verder geconcretiseerd. In 2020 is weer 
gewerkt volgens de zorginkoopcyclus. De Cliëntenraad is hierbij betrokken om de 
tevredenheid en betrokkenheid te toetsen. 
 
Zorgverzekeraars 
De zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol binnen het brede productenportfolio van de 
organisatie. Wijkverpleging, Eerste Lijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) 
vallen onder het inkoopregime van de Zorgverzekeringswet (Zvw). VGZ, CZ en Zilveren Kruis 
zijn belangrijke partners waarmee (periodiek) overleg plaatsvindt onder andere met 
betrekking tot inkoopplafonds en –voorwaarden. 
 
Gemeente Dordrecht/Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) 
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een goede verstandhouding en 
intensieve samenwerking met de gemeente Dordrecht en de SDD van essentieel belang. 
Maar ook voor vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting en toenemende 
kwetsbaarheid (o.a. eenzaamheid en verminderd gevoel van veiligheid) van onze 
(potentiële) klanten en haar burgers is de gemeente een belangrijke partner. 
 
Woningcorporaties (Trivire, Woonbron, Woonzorg Nederland) 
Het Spectrum beschikt over vastgoed en is eigenaar en huurder van locaties en woningen. 
Dat heeft als positief effect dat er op creatieve wijze met (zorg)functies in relatie tot dat 
onroerend goed, omgegaan kan worden. Voorwaardelijk dient de relatie met de verhuurders 
dan op peil te zijn en is het belangrijk dat alle partijen (inclusief de gemeente) de 
gemeenschappelijke opdracht invoelt. Regelmatig vindt er overleg plaats op bestuurs- en 
managementniveau over de samenwerking, maar ook op wijkniveau bestaat een 
gezamenlijke invulling. 
 
In 2020 heeft de samenwerking met zowel de gemeente als de woningbouwcorporaties 
geleid tot nieuwe stappen in welzijn en ontmoeting. Zo is er in het Polderwiel een vestiging 
van Bibliotheek aan Zet gerealiseerd.  
Het partnership heeft tevens geleid tot resultaten in het gedeeld eigenaarschap voor wat 
betreft de financiële opgave. Daarnaast kijken we gezamenlijk naar het toekomstbestendig 
maken van de locaties.  
 
DVVD (Directeurenoverleg Verpleging en Verzorging Drechtsteden) 
Het doel van de samenwerking in het Directeurenoverleg is het bespreken van 
ontwikkelingen met betrekking tot het zorg- en behandelingsbeleid, facilitair beleid en 
bestuurlijk beleid in de sector verpleging en verzorging. De leden van het Directeurenoverleg 
treden gezamenlijk naar buiten over collectief ingenomen standpunten en gezamenlijk 
vastgesteld beleid.  
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Het Directeurenoverleg vergadert minimaal vier maal per jaar en de vergaderingen kunnen 
slechts worden bijgewoond door de directeur (bestuurder) of diens formele plaatsvervanger. 
In het afgelopen jaar is de vergaderfrequentie opgevoerd om ook gezamenlijk op te kunnen 
trekken bij het bestrijden van de coronacrisis. Zo zijn er onder meer gezamenlijk afspraken 
gemaakt over het test- en vaccinatiebeleid en over de samenwerking met het ziekenhuis 
voor de opvang van patiënten vanuit het ziekenhuis.  
Voor de allocatie en uitvoering van het programma ten aanzien van de regionale 
transitiegelden (van het Zorgkantoor) is de DVVD een prima vehikel gebleken. Er zijn in 2020 
onder andere stappen gezet op de arbeidsmarkt in het project zij-instromers, er is hard 
gewerkt aan het inrichten van het Centraal CoördinatiePunt en er is aandacht geweest voor 
innovatie en digitale vaardigheden.  
 
Stichting Drechtzorg 
Het Spectrum is lid van de Stichting Drechtzorg. In deze stichting zijn alle zorgaanbieders, 
van ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg tot wijkverpleging, uit de regio 
vertegenwoordigd. Het doel van de stichting is om ketenzorg te faciliteren en het 
gezamenlijk bevorderen van de samenhang, continuïteit en doelmatigheid in de regionale 
gezondheidszorg. Het Spectrum neemt actief deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg 
Waardenland dat door Stichting Drechtzorg is opgericht om de kwaliteit van palliatief 
terminale zorgverlening te verbeteren. 
 
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid 
De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ verbindt en faciliteert werkgevers op het 
gebied van arbeidsmarktvraagstukken in breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking 
de belangrijkste uitgangspunten zijn. De werkgeversvereniging is een belangrijk instrument 
om in gezamenlijkheid antwoorden te vinden voor de arbeidsmarktproblematiek. In 2019 is 
de vereniging overgegaan naar een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De 
bestuurder heeft sinds dat moment zitting in de Raad van Toezicht van de werkgevers-
vereniging. 
 
Lerend netwerk 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, zoals opgesteld door Zorginstituut Nederland, is een 
belangrijke mijlpaal in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Het kader biedt 
helderheid in de verwachtingen die klanten of bewoners en naasten mogen hebben van 
verpleeghuiszorg. 
Het continu verbeteren van de kwaliteit staat centraal binnen het kader. Gezien het belang 
van de lokale context en de noodzaak om daarin als aanbieders gezamenlijk in op te treden 
is één van de centrale thema’s “leren en verbeteren”. Een instrument om hier invulling aan 
te kunnen geven, betreft het lerend netwerk. 
Samen met het Leger des Heils, De Merwelanden, De Lange Wei en Present vormt Het 
Spectrum een lerend netwerk. Binnen de samenwerking van eerder genoemde 
netwerkpartners staat leren en de praktische werkbaarheid centraal. Het bovenliggende 
doel betreft het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij praktisch leren op 
diverse organisatorische niveaus en organisatie-overstijgend het uitgangspunt is. Binnen het 
lerend netwerk wordt gezocht naar het lerend vermogen zowel van bestuurders als dat van 
medewerkers, leidinggevenden en staf. 
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3.3. Meerwaarde samenleving 

Het werkgebied van Het Spectrum is de gemeente Dordrecht. Onze dienstverlening richt zich 
op ouderen en hun naasten. Om aan de behoeften van (toekomstige) klanten te kunnen 
voldoen is in de loop der jaren een zeer gevarieerde dienstverlening ontwikkeld. De diensten 
zijn primair bedoeld om ouderen in staat te stellen eigen regie over hun leven te laten 
behouden. Ondersteuning bij (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen, deelname aan 
activiteiten, ontmoeting en eten in restaurants in wijken van Dordrecht. Als de zorgvragen 
toenemen, helpt Het Spectrum ouderen door middel van casemanagement, de 
klantenservice (voorheen maatschappelijk werk/wonen) en gerichte behandelingen thuis 
(ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie etc.). 
Ook is het mogelijk dat klanten die behoefte hebben aan meer beschutting en veiligheid een 
woning huren in een complex (geclusterd wonen) waar veiligheid, zorg en recreatie binnen 
het complex aanwezig zijn. 
 
Daar waar tijdelijke of permanente intensieve behandeling of verpleging noodzakelijk is, 
biedt Het Spectrum revalidatie na ziekenhuisopname of permanente verpleeghuiszorg. 
Teams van specialisten staan dan klaar om de ouderen en hun familie te ondersteunen. Bij 
revalidatie zijn specialismen ontwikkeld voor COPD, chirurgisch-orthopedische revalidatie, 
hartfalen en oncologie. 
 
Klanten die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege dementie, of in geval er dagelijks 
zeer intensieve zorg nodig is, doen een beroep op onze verpleeghuizen. In geval mensen 
ernstig ziek zijn en niet meer beter kunnen worden, biedt Het Spectrum ondersteuning aan 
cliënten en mantelzorgers die hen helpen. Ook is opname in hospice De Patio of De 
Rozenhof (onderdeel van het verpleeghuis De Sterrenlanden) mogelijk wanneer een cliënt 
terminale zorg nodig heeft. 
 
Onze klantenservice helpt klanten in hun zoektocht naar de juiste ondersteuning bij het zo 
zelfstandig en prettig mogelijk inrichten van zijn leven. Hoewel ons aanbod veelzijdig is, telt 
dat de klant de juiste ondersteuning krijgt. Bij Het Spectrum of bij één van onze 
gewaardeerde collega’s in de regio.  
 
Milieu  
Waar mogelijk is aandacht voor milieu en natuuraspecten, de organisatie voert hier - buiten 
de wettelijke voorschriften - op bescheiden schaal beleid op. Bij ontwikkeling van nieuw 
vastgoed en/of herontwikkeling zal dit expliciet aandacht krijgen.  
In 2020 heeft de verduurzaming vervolg door het plaatsen van zonnepanelen op De 
Sterrenlanden nadat in 2019 zonnepanelen werden geplaatst op Vreedonk.  
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4| Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1. Coronacrisis   

Na veel onheilspellende berichten vanuit China en Italië, trof de coronapandemie vanaf 
februari 2020 ook Nederland. Half maart bereikte een steeds verder aanzwellende golf van 
besmettingen Dordrecht. Na het ziekenhuis was in Dordrecht Het Spectrum de eerste 
zorginstelling in de ouderenzorg die te maken kreeg met besmettingen. Daardoor had deze 
periode veel weg van een pioniersfase waarin gezamenlijk is opgetrokken met de GGD in het 
ontwikkelen van beleid in verpleeghuizen en bij wijkverpleging.   
 
In een korte tijd werd binnen Het Spectrum een besturingssysteem neergezet waarmee we 
met elkaar steeds de juiste weg hebben gezocht om de crisis het hoofd te bieden. Het 
bijzondere aan de coronacrisis is de duur ervan. Waar een crisis over het algemeen kort maar 
heftig is, is deze crisis heftig, maar zeker niet kort. De lange adem die het vraagt, vraagt veel 
van ieder van ons.  
Het Spectrum is trots op de flexibiliteit en inzet van de gehele organisatie. Ondanks de 
onzekerheid en ook de angsten bij medewerkers is met elkaar ‘gedaan wat er gedaan moest 
worden’.  
 
Om de veiligheid en de kwaliteit van zorg voor klanten zo goed mogelijk te waarborgen 
werden vele belangrijke maatregelen genomen. Enkele van de belangrijkste zijn: het continu 
gebruik van beschermingsmiddelen (ondanks grote leveringsproblemen in de beginfase), het 
compartimenteren van afdelingen en het starten van een coronaroute in de wijkverpleging. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen ons behoed hebben voor een grotere interne 
crisis. Desondanks hebben ook wij te maken met verlies. Een aantal klanten kreeg het 
coronavirus en sommigen van hen overleden. Om het leven zo aangenaam mogelijk te 
houden voor onze intramurale klanten en hun naasten zijn er veel nieuwe vormen van welzijn 
ontstaan tijdens de sluiting van de verpleeghuizen.  
 
Ook ten aanzien van medewerkers is er veel aandacht geweest voor veiligheid. Naast de 
beschermingsmiddelen waren de meest effectieve middelen de (psychische) nazorg met 
onder andere debriefings, een luisterlijn en een mailadres voor vragen en zorgen. Er werden 
medewerkers van andere afdelingen en van buiten de organisatie ingezet op zorgafdelingen 
om de zorg te ontlasten, extra presentjes verstrekt met persoonlijke aandacht en veel 
aandacht voor communicatie. Een aantal medewerkers kreeg het coronavirus en sommigen 
van hen zijn langdurig ziek. De effecten hiervan zijn nog dagelijks merkbaar.  
 
Het Spectrum heeft naast inzet op de interne crisisbestrijding ook stevig ingezet op de 
regionale bestrijding van de crisis onder meer door het oprichten van een gezamenlijke 
teststraat voor zorgpersoneel, de uitleen van personeel, het opnemen van specifieke 
doelgroepen in onze locaties en het ondersteunen van de GGD bij het testen van klanten in 
de wijkverpleging.  
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4.2. Kwaliteit   

Klachtafhandelingsprocedure van bewoners, klanten en/of hun vertegenwoordigers. 
Voor de afhandeling van klachten van bewoners, klanten en/of hun vertegenwoordigers 
geldt een klachtenprocudure. Klagers wordt geadviseerd klachten eerst met betrokkene(n) 
of diens leidinggevende te bespreken en/of de klachtenfunctionaris in te schakelen. 
Het Spectrum beschikt over een klachtenfunctionaris. Zij woont regelmatig de regionale 
overleggen van het VKIG bij. Ook heeft zij regelmatig overleg met de bestuurssecretaris. In 
2020 heeft de klachtenfunctionaris 24 klachten in behandeling genomen. 
 
Klagers kunnen ook direct een klacht bij de bestuurder neerleggen. In 2020 zijn er bij de 
bestuurder 4 klachten van bewoners, klanten of hun vertegenwoordigers of anderen 
ingekomen.  
 
Deze klachten hadden betrekking op: 

- geluidsoverlast ondervonden door buurtbewoners veroorzaakt door schoonmaken 
bestrating met behulp van een hogedrukreiniger; 

- drie verdwenen pantalons, het als familie geen toegang hebben tot het elektronisch 
dossier en het feit dat zorgmedewerkers de tablet van bewoner vergeten op te 
laden; 

- verschil van inzicht over genomen coronamaatregelen; 
- ontevredenheid over vakbekwaamheid van een zorgverlener en kritiek op berichten 

op Facebook Het Spectrum.  
 
De bestuurder heeft in alle gevallen overleg gevoerd met de verantwoordelijk manager om 
de klacht zorgvuldig op te (laten) volgen en in gesprek te gaan met klagers. Er zijn geen 
klachtgronden welke structureel voorkomen.  
 
Voorheen konden klagers deze stappen overslaan en hun klacht direct neerleggen bij de 
Regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en 
thuiszorg-organisaties. Door de invoering van de Wet Kwaliteit, klachten, geschillen zorg 
(Wkkgz) is dit per 2017 niet meer mogelijk. Voornoemde commissie is omgevormd tot de 
Klachtenadviescommissie (KAC). Bestuurder kan deze commissie om advies vragen. Door 
deze Klachtenadviescommissie zijn in 2020 geen klachten over Het Spectrum behandeld. 
 
Klachtafhandelingsprocedure medewerkers, stagiaires en vrijwilligers 
Sinds juli 2013 is ook een onafhankelijke klachtencommissie voor medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers van Het Spectrum actief. In het jaar 2020 heeft deze commissie geen klachten 
over Het Spectrum behandeld.  
 
ISO certificering 
In 2020 is Het Spectrum opnieuw door een externe instantie beoordeeld waar het de 
kwaliteit van de zorg betrof. Het bureau Det Norske Veritas (DNV) heeft 2 dagen in 
december met verschillende medewerkers gesproken. In deze tussentijdse follow up audit is 
getoetst of we nog voldoen aan de ISO normen 9001-2015. Dit was het geval. Het was 
bijzonder dat in deze corona tijd toch (met wat aanpassingen) een externe audit op locatie 
kon plaatsvinden. 
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Sterke punten waren onder andere: de doorontwikkeling van de directiebeoordeling en van 
de Planning & Control cyclus. Iedere vier maanden een rapportage op de thema’s: kwaliteit, 
personeel, financiën en productie. 
Verbeterpunten hebben onder meer betrekking op het Elektronisch cliëntendossier, dit is op 
onderdelen nog in ontwikkeling. 
 
Uitvoering PREM: cliënttevredenheidsonderzoek wijkverpleging 
In februari 2020 heeft een onafhankelijk meetbureau een meting gehouden onder 
klanten/contactpersonen van de wijkverpleging. Op basis van de uitkomsten zijn 
verbeteracties ingezet. 

 
Kwaliteitskaders 
Door de corona crisis heeft de invoering van de verschillende kwaliteitskaders vertraging 
opgelopen. 
 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg; sinds de start ervan in 2017 is een werkgroep actief. Er 
zijn al goede resultaten te melden: in 2020 was er net als in 2019 extra aandacht voor (het 
terugdringen van) probleemgedrag. Evaluatie van een aantal nieuwe functies heeft 
plaatsgevonden. De werkzaamheden van de agogisch hulpverleners en de kwaliteitscoaches 
zijn nader bekeken. 
 
Het kwaliteitskader wijkverpleging; om de communicatie en de relatie met de klant te 
verbeteren is een start gemaakt met het werken met contactverzorgenden.  
 
De werkgroep die zich bezighoudt met de invoering van het kwaliteitskader palliatieve zorg 
is in 2020 niet bijeengekomen.  
 
Deskundigheidsbevordering  
Er wordt nu gewerkt met zogenaamde kwaliteitscoaches: met de werkwijze “learning on the 
job” krijgen verzorgenden van verschillende deskundigheidsniveaus ondersteuning op maat 
in de praktijk.  

4.3. Personeel  

Het verslagjaar 2020 heeft voor het grootste deel in het teken gestaan van corona. Door 
P&O is binnen dit thema gewerkt aan het wegzetten van beleid op het gebied van het 
bewaken van de zorgcontinuïteit, thuiswerken, nazorg, testen op corona en is er door een 
P&O adviseur een adviesrol vervuld in het coronacomité.  
 
In samenwerking met een coach van Waardigheid & Trots is gewerkt aan het behoud van 
personeel door het maken van een Nazorgbeleid. Gedurende de crisis heeft Het Spectrum er 
alles aan gedaan om nazorg instrumenten zoals een luisterlijn, gesprek met de psychologen 
en groepsgesprekken in te zetten. De vraag was echter ‘is dit genoeg?’ Een evaluatie heeft 
plaatsgevonden waaruit met name blijkt dat Het Spectrum er goed aan heeft gedaan deze 
instrumenten in te zetten. Een ontwikkelpunt is  communicatie. 
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Vanuit de adviesrol in het coronacomité is er een bijdrage geleverd aan het 
zorgcontinuiteitsplan met name die van bewaker van de zorgcontinuiteit wanneer het gaat 
om formatie. Voortkomend uit dit plan zijn enkele actielijnen opgezet welke tot doel hadden 
de flexpool verder aan te vullen. Gebleken is dat de flexpool zorgt voor de wendbaarheid die 
nodig is om de zorgcontinuiteit op het gebied van inzet van personeel te garanderen. Deze 
pool is in de eerst golf onder andere verder aangevuld door medewerkers die zich 
aangemeld hebben bij ‘extra handen voor de zorg’, door oud-medewerkers die (tijdelijk) 
terug zijn gekomen en door intern personeel dat alternatief is ingezet. In 2020 is de flexpool 
in totaal gegroeid met ongeveer 40 personen. 
 
Naast het ontwikkelde beleid omtrent het thema corona heeft P&O gewerkt aan het 
verbeteren van recruitment, het (deels) wegzetten van een goed onboardingprogramma 
met in 2020 een focus op het inwerken en een nieuw verzuimbeleid. Onder andere de 
hierboven genoemde thema’s zijn vervat in een overkoepelend programma dat er op toeziet 
de organisatie kwantitatief en kwalitatief én met oog voor de mens voor 90% te vullen en 
gevuld te houden (het programma personeel).  
 
Arbeidsmarkt 
Door de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat de organisatie met andere ogen moet 
kijken naar vulling, is een recruiter aangetrokken die voor 2020 als hoofddoel had de 
flexpool verder te vullen. Daarnaast is deze taak uitgebreid met het vullen van zorgfuncties 
in zijn geheel. Door de inzet van een recruiter is de instroom van personeel in 2020 niet 
teruggelopen.  Verder heeft de recruiter een groot aandeel in het mede bedenken en 
uitvoeren van de arbeidsmarktcommunicatie. Samen met de communicatie adviseur is zij 
bezig met het ontwikkelen van methoden om Het Spectrum meer zichtbaar te maken op de 
arbeidsmarkt en zodoende meer personeel aan te trekken. Tot slot heeft de recruiter een 
grote rol in het onboardingsproces. Dit proces is in 2020 al verbeterd door de persoonlijke 
benadering en begeleiding van de nieuwe kandidaat tijdens het sollicitatieproces. Daarnaast 
is aan het inwerkprogramma van een nieuwe (flex) kandidaat de mogelijkheid tot bijscholing 
toegevoegd. Is een kandidaat bijvoorbeeld niet meer bekwaam op het gebied van werken 
met een tillift, krijgt deze eerst op de interne leerafdeling een korte bijscholing. Daarnaast 
loopt een nieuwe medewerker altijd boven formatief 4 diensten met een collega mee. De 
wijze van inwerken heeft in het verslagjaar direct bijgedragen aan goede onboarding en 
behoud.  
 
Verzuim 
Tot slot is een evaluatie uitgevoerd op het huidige verzuimbeleid. Deze evaluatie heeft er toe 
geleid om de begeleiding in en de adviesrol op verzuim anders in te richten per 2021. De rol 
die vervult moet worden ten aan zien van 2e jaarsverzuim blijft bij de verzuimconsulent, 
welke door de verschuiving in werkzaamheden tevens tijd krijgt om te werken aan het 
thema duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zal deze zich meer bezig kunnen houden met 
analyses en trendontwikkelingen in het verzuim. Doel hiervan is om het verzuim in 2021 met 
een half procent terug te dringen. 

 
Leren & Ontwikkelen 
Ondanks de coronacrisis heeft het beroeps-opleiden en de begeleiding van de 
leerlingen/stagiaires wel doorgang gekregen.  
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Het merendeel van de deelnemers hebben theorielessen online gevolgd. In de praktijk was 
de begeleiding door werkbegeleiders minder vanwege de personeelsbezetting. De 
begeleiding door praktijkopleiders werd aangepast; zij  konden de gesprekken niet op 
afdelingen voeren. De contacten met managers, werkbegeleiders en leerlingen en stagiaires 
verliepen nagenoeg altijd  telefonisch. Door de grote mate van flexibiliteit van de 
praktijkopleiders  in werktijden en – dagen, heeft een groot deel van de leerlingen examen 
kunnen doen. Hierdoor hebben zij geen vertraging opgelopen gedurende de 
beroepsopleiding.  
 
Een  groot deel van de aangevraagde scholingen is niet gerealiseerd. Medewerkers konden 
niet uit het werkproces onttrokken worden en/of de congressen, symposia en scholingen 
door diverse aanbieders werden geannuleerd. Voor zover we kunnen overzien heeft het 
minder scholen en opleiden van medewerkers vooralsnog niet tot problemen geleid en is dit 
niet van invloed geweest op de kwaliteit (van zorg). Een aantal scholingen is doorgeschoven 
naar 2021. 
 
Ook is deelgenomen aan het regionale traject vanuit de transisitiemiddelen “zij-instroom” 
en zijn de eerste 5 zij-instromers ook gestart binnen onze organisatie.  

 
Arbeidsomstandigheden 
Er is een nieuw BHV beleid ontwikkeld waarin de opbouw van de BHV Organisatie 
gebaseerd is op de risisco’s waarmee we te maken zouden kunnen krijgen binnen onze 
organisatie/locaties. Ook is een nieuw Rookbeleid ontwikkeld. Hierin zetten we stappen met 
het afbouwen van roken door medewerkers tijdens werktijd  en voor de bewoners de 
plekken waar er nu nog gerookt mag worden. 
 
Het Centraal Managementteam heeft als crisisteam een reflectietraining gevolgd waarin 
het functioneren van het crisisteam tijdens de coronacrisis is geevalueerd. 
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4.4. Financieel beleid 

Het proces van Planning en Control is belangrijk voor elke organisatie. Planning is nodig om 
de doelstellingen van de organisatie in het oog te houden en vast te leggen hoe die doelen 
zullen worden gerealiseerd. Control biedt de mogelijkheid de organisatie op de juiste koers 
te houden en bij te sturen waar dat nodig is. Hier wordt de Planning en Controlcyclus van 
Het Spectrum beschreven. Duidelijk wordt hoe deze cyclus past binnen de totale organisatie 
en beleidsvorming op verschillende niveaus. 

Beleidscyclus 
Het beleidsplan van Het Spectrum is ingebed in de zogenaamde beleidscyclus. Binnen Het 
Spectrum is dit een proces met een cyclus van ongeveer 3 jaar. Als basis dient Het Spectrum 
beleidsplan, dat richting geeft aan de diverse jaarplannen per onderdeel. Dit betekent dat de 
beleidsdoelen van Het Spectrum, vertaald naar het niveau van het betreffende onderdeel, 
moeten terugkomen in de jaarplannen (A3-systematiek). Zowel de voornemens uit het 
beleidsplan als de jaarplannen worden vertaald in concrete meetbare doelen.  
 
Planning en Controlcyclus 
Het is van belang dat Stichting Het Spectrum beschikt over een adequaat sturings- en 
beheersingssysteem. Het Spectrum heeft naast de beleidscyclus een jaarlijkse Planning en 
Controlcyclus waarvan de volgende onderdelen uitmaken: 
 
1) Begroting 
De begroting bestaat uit een inventarisbegroting, een kapitaallastenbegroting en de 
exploitatiebegroting. Dit zijn de onderdelen van de gehele begrotings- procedure. Deze 
procedure start in maart met het vaststellen van het jaarschema en eindigt in december met 
de vaststelling door de Raad van Bestuur en de goedkeuring door de Raad van Toezicht. 
 
2) Maandrapportages 
Het volgen van de begroting en de kostenontwikkeling wordt gedaan in de vorm van een 
maandrapportage. Binnen vier weken na afloop van de maand wordt deze rapportage 
verstrekt aan het management en de budgethouders. Hierop volgt maandelijks een 
toelichting aan het managementteam. Tevens worden de 4-maandscijfers door het Centraal 
Management Team en Raad van Toezicht besproken.  
De Planning en Controlcyclus is een belangrijk sturingsinstrument voor het management van 
Het Spectrum. Dit kan alleen zo functioneren als de verschillende beleidsproducten en hun 
intenties, vooral in de jaarplannen, ook toetsbaar zijn (control). Hiervoor is behoefte aan 
managementinformatie.  
 

De managementinformatie zorgt ervoor dat op de diverse managementniveaus maandelijks 
zicht is op de behaalde resultaten ten opzichte van de gewenste situatie. Op basis van de 
gesignaleerde afwijking kan per organisatorische eenheid worden bijgestuurd.  

De Planning en Controlcyclus van Het Spectrum is een dynamisch en continu proces. Alleen 
op die manier is een tijdige bijsturing op grond van nieuwe ontwikkelingen, geconstateerde 
afwijkingen en nieuwe inzichten mogelijk. 
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Administratieve organisatie en interne controle 
De administratieve organisatie van Stichting Het Spectrum verbetert zich nog ieder jaar. Bij 
de inrichting van de processen wordt er voldoende rekening gehouden met risicoanalyses, 
de noodzakelijke functiescheidingen en andere maatregelen om de betrouwbaarheid van de 
informatie te vergroten.  
 
Treasury 
Zoals beschreven in het treasurystatuut van Stichting Het Spectrum wordt jaarlijks het 
treasurybeleid geëvalueerd in het jaardocument. 
Het jaar 2020 is gewerkt conform het door Het Spectrum ontwikkelde treasurystatuut.  De 
volgende acties zijn hierbij reeds ondernomen 

-  de huisbankier (ABN AMRO) is conform het treasurybeleid en de kwaliteitseisen      
beoordeeld. Hieruit zijn geen bijzonderheden voort gekomen; 

 -    bij de Raad van Bestuur is het jaarlijkse renterisico in beeld gebracht; 
 -       de rentevisie is besproken met de Raad van Bestuur.  

 

Analyse resultaat, vermogen, liquiditeit en overige financiële kritieke prestatie indicatoren 
Stichting Het Spectrum heeft over het jaar 2020 een resultaat behaald van € 2.470367.800 
positief. Het in 2020 behaalde resultaat is in 2020 sterk beïnvloed door de corona-crisis.  
Het resultaat is te splitsen in een regulier exploitatieresultaat ad. € 1.710.800 positief en een 
vastgoedresultaat (resultaat op NHC) ad € 760.000 positief.  

Het hogere resultaat in 2020 dan "normaal " is nodig voor het zeer verdiende verlof van onze 
(zorg)medewerkers. Doordat Het Spectrum in de coronacrisis goed geacteerd heeft, zijn wij 
zeer snel weer klanten op gaan  nemen. Dit waar andere instellingen een opnamestop 
hadden. Hiermee hebben wij de onderproductie in 2020 zeer beperkt kunnen houden.  

Een lage onderproductie vraagt een normale bezetting. Echter in de coronacrisis waren er 
veel extra werkzaamheden (door maatregelen en doordat wij ook andere doelgroepen 
hebben opgevangen naast onze bestaande doelgroepen) en daarbij was het ziekteverzuim 
hoog. Veel collega’s hebben langdurig extra uren gewerkt. En verlof kon slechts zeer beperkt 
worden opgenomen. Dit heeft geleid tot bijna een verdubbeling van ons verlofstuwmeer. 
Doordat ons personeel extra verlof moet kunnen opnemen in 2021, 2022 en 2023 moeten 
wij extra personeel niet in loondienst inzetten. Dit bedrag is nu ingeschat op € 700.000. 
Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. 

Solvabiliteit en weerstandsvermogen 
In ratio’s is de vermogenspositie ultimo 2020 als volgt: 

 
  Ultimo 2020 Ultimo 2019 
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 41,2% 38,7% 
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totaal 
opbrengsten) 30,3% 29,7% 
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Over 2020 zijn de solvabiliteitsratio en het weerstandsvermogen gestegen De uitkomst van 
deze ratio’s ultimo 2020  ligt ruimschoots boven de normen van financiers van minimaal 25% 
respectievelijk 15%. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeiten zijn ten opzichte van vorig jaar toegenomen met circa € 3.229.000. Dit komt 
door latere facturatie van de zorgopbrengsten uit 2019 als gevolg van het nieuwe EKD. De 
quick ratio is ultimo 2020 als volgt: 

 
  Ultimo 2020 Ultimo 2019 
Quick ratio (vlottende activa/kortlopende schulden)           1,81           1,65 

 
Overige financiële kritieke prestatie indicatoren 
De overige indicatoren hebben betrekking op de ontwikkeling van de personeelskosten en  
opbrengsten per FTE: 

 
  2020 2019 2018 2017 

Lonen en salarissen per FTE (x 1000)       36.857       37.937 
            

36.570         35.723  

Opbrengsten per FTE        76.041         71.738  
       

68.725         67.612  
 

De personeelskosten per FTE dalen ligt door het aantrekken van gastvrouwen m.b.t. het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De opbrengsten per FTE stijgt. Dit komt grotendeels door 
de extra gelden inzake het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
 
Als we kijken naar de stresstest score van Stichting Het Spectrum dan zien we het volgende: 

 
De stresstest score over 2020 is beter dan in 2019, de maximale score is conform de jaren 
voor 2019 gehaald.   
 
 

Ratio's 2020 2019 Norm Test
Rendement Resultaat en performance 4,86% 0,07% > 1,5% 

Solvabiliteit 41,18% 38,69% > 20% 

Loan to value 59,61% 59,66% < 70% 

DSCR 2,97       1,55      > 1,30 

ICR 5,45       1,05      > 2,00 
Net debt / EBITDA 1,28       4,09      < 3,50 
Stress test score 6 3 6

Financiële positie en 
structuur

Rente- en 
aflossingscapaciteit
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4.4. Risico’s 
Risicomanagement neemt een steeds prominentere plek in binnen de besturing en 
management van de organisatie. Op tal van domeinen is verandering troef, dit doet 
een beroep op het vermogen van een organisatie om tijdig en juist in te kunnen springen 
op veranderingen. Een goed werkend risico-managementbeleid en -systeem is daarbij van 
groot belang. Het uitgangspunt dat we hierbij hanteren is dat wij gemiddeld genomen een 
lage risicobereidheid hebben. 
Binnen Het Spectrum is in toenemende mate op diverse niveaus (van strategisch tot 
operationeel) aandacht voor risico’s. 
 
Voor wat betreft de P lanning en Controlcyclus zijn de risico’s verder teruggedrongen. De 
financiële paragraaf is beter verbonden met de inhoudelijke paragraaf. Dit heeft vorm 
gekregen in een gezamenlijke rapportage die driemaal per jaar wordt gepubliceerd ter 
ondersteuning bij de sturing op de organisatie.   
 
Het Spectrum heeft aandacht voor risico’s op het financiële vlak, op het strategische vlak 
en de “gewone” operationele risico’s. Die laatste gelden vaak binnen het domein van het 
primair proces, andere zijn organisatiebreed. De organisatie staat voor de opgave een 
aantal risico’s de komende jaren het hoofd te bieden: 
 
- de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel; 
- de betaalbaarheid  van wijkgerichte activiteiten binnen de ontmoetingscentra; 
- het ondersteunend zijn van de cultuur aan het veranderproces; 
- de bestuurbaarheid op optimale bedrijfsvoering en over- of onderproductie; 
- de kwetsbaarheid van ICT-systemen; 
- de bestuurbaarheid van de PDCA-cyclus; 
-  de belastbaarheid van de organisatie; 
-  de uitkomsten van de nieuwe aanbesteding HO eind 2021; 
-  de continuïteit in het medisch team. 
 

5| Toekomstverwachtingen  

Bij het bepalen van de strategie “Dordts denken, samen doen” is rekening gehouden 
met een aantal trends en ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 
- de (potentiële) klanten hebben verschillende en in de tijd veranderende behoeften 

en wensen. Ook is er een groep die zelf geen regie meer kan voeren, ook hun 
belangen moeten worden behartigd. De behoefte aan persoonlijk maatwerk groeit; 

- kwetsbare ouderen blijven (langer) thuis wonen. Dit vraagt goede voorzieningen op het 
 gebied van zorg en welzijn; 
- groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel. 
 
Ten aanzien van onze ambities uit ‘Dordts denken, samen doen’, zijn er in 2020 minder 
resultaten bereikt dan gepland. De coronacrisis vroeg en vraagt dermate veel aandacht van 
ons, dat wij onze planning hebben moeten bijstellen. In oktober hebben wij met elkaar 
stilgestaan bij de vraag welk effect de crisis heeft op onze plannen en een bijstelling op onze 
ambities en uitdagingen is geformuleerd. De belangrijkste zijn:  
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- één van de grootste uitdagingen blijft het vinden en binden van gekwalificeerd 

personeel. Dit vraagstuk verdient veel beleidsaandacht en concreet handelen, zowel 
eigenstandig als met collega-instellingen en andere ketenpartners. Doel is om op 
innovatieve en creatieve wijze te zorgen dat de bezetting kwantitatief en kwalitatief op 
orde is en blijft; 

- om goede ketenzorg te kunnen bieden is het goed gebruik van het nieuwe EKD een 
voorwaarde. Nu de implementatie heeft plaatsgevonden, ligt de vervolgstap in de 
diepgang van het gebruik en het gereedmaken voor het openstellen van het portaal 
voor contactpersonen; 

- voor de zelfstandig wonende oudere thuis, zowel in de geclusterde woonvormen als in 
de wijken, is het belangrijk om het aanbod op diensten en locaties helder kenbaar te 
maken. Het Spectrum zet zich in Dordrecht op veel locaties en plekken in voor deze 
kwetsbare oudere. Dit kunnen wij echter niet alleen. In het speelveld van de vele 
partijen is het onze ambitie om passende ontmoeting en ondersteuning voor 
kwetsbare ouderen financieel haalbaar aan te blijven bieden; 

- ook in 2021 gaan we door met het ontwikkelen van een organisatie die ondersteunend 
is aan het klantproces. Vanaf 2019 is er gestart met aandacht voor de structuur en de 
cultuur. We vervolgen met aandacht op sturing op kwaliteit door middel van continu 
verbeteren en zelforganiserend vermogen. Dit is een meerjarig proces; 

- Belangrijke ontwikkeling in het verbeteren van de kwetsbaarheden van het huidige 
netwerk is de overgang naar ‘in the cloud’ oplossingen, waaronder de implementatie 
van M365. Daarnaast is de implementatie van een nieuw organisatiebreed 
kwaliteitssysteem voorzien en een verbeterde servicedeskfunctie.   

- Op het gebied van vastgoed liggen er een aantal mooie en spannende uitdagingen in 
het verschiet. Voor 2021 zijn de belangrijkste ontwikkelingen de huisvesting van 
Hospice de Patio en de planvorming voor de (her)ontwikkeling van De Sterrenlanden.  

 
Ten aanzien van de coronacrisis verwachten wij ook in 2021 een aantal effecten en 
hanteren wij aanvullende maatregelen.  
- We zien nog steeds druk op de personele inzet bijvoorbeeld doordat medewerkers in 

quarantaine zijn of besmet raken. Niet alle medewerkers willen zich laten vaccineren 
en nog niet iedereen die dat wel wil, heeft zich kunnen laten vaccineren. Wij 
verwachten dat deze druk nog zeker enkele maanden van invloed is op de personele 
bezetting.  

- We vervolgen de compartimentering, ook dit heeft effect op de personele bezetting.  
- De vaccinatiecampagne voor onze bewoners en onze ondersteuning bij de 

vaccinatiecampagne bij klanten in de wijkverpleging heeft een forse inzet van onze 
medewerkers gevraagd in het eerste kwartaal van 2021, zowel bij zorgpersoneel als 
ook administratieve medewerkers.  

- We vervolgen ons nazorgprogramma. We merken dat medewerkers moe zijn en bij een 
deel van hen komen fysieke en/of psychische klachten nu langzaam naar voren.  

- Naast de personele kosten, zien we ook nog steeds forse materiële kosten: uit 
veiligheidsoverwegingen en om druk op het personeel zo laag mogelijk te houden, 
continueren we het gebruik van beschermingsmiddelen.  
Ook verwachten we in 2021 nog steeds lagere opbrengsten aan de inkomstenkant: 
door het tijdelijk sluiten van afdelingen bij een besmetting kunnen lege bedden niet 
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altijd direct aan toekomstige klanten aangeboden worden. 
- Door de hoge vaccinatiegraad is het aantal besmettingen en de ernst van het verloop 

bij een besmetting onder de klanten afgenomen. Toch zien we ook bewoners die 
ondanks vaccinatie besmet raken en daar klachten van hebben. Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat ze daarmee ook besmettelijk zijn en dit effect zal hebben op de 
organisatie. We zien daarmee dat het vaccineren nog niet altijd de uitweg in deze crisis 
is. De consequenties kunnen we nog niet geheel overzien.   

Uiteraard hopen we dat we lopende dit jaar de effecten van de coronacrisis steeds verder 
zien afnemen zodat er meer ruimte komt voor sociale contacten en activiteiten in de levens 
van onze klanten, gasten, bewoners en medewerkers.  
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