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1. ALGEMENE INFORMATIE/BEWONERS 
 
a. Kernactiviteiten 

Woon- en zorgcentrum Humanitas is van oudsher een verzorgingshuis in de wijk 
Keizerslanden en biedt diverse vormen van wonen en zorg voor ouderen. Primair is 
zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast bieden wij ook kortdurende 
opnames in ons Zorghotel, wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet en 
zorgvormen vanuit de WMO aan, zoals dagbesteding, kortdurend verblijf  en 
begeleiding. 
Ook kunnen ouderen bij ons huren, waarbij ondersteuning op maat wordt geleverd. 
 

b. Bewoners 
50-jarig bestaan 
Evenals in 2014 stond het 50-jarig bestaan van Humanitas centraal. 50 jaar geleden 
(in 1965) namen de eerste bewoners hun intrek in Humanitas. In het kader hiervan is 
in november een feest voor (oud)medewerkers georganiseerd en is als verbinding 
met de wijk een buurtagenda gemaakt en verspreid onder bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers, buurtbewoners en andere belangstellenden. 
 
Woonstudenten 
Bewoners van Humanitas ervaren de woonstudenten, waarvan er zes in het complex 
wonen, als een belangrijke meerwaarde voor het wonen in Humanitas. De 
woonstudenten zijn een goede buur, brengen buiten naar binnen en laten bewoners 
de lichamelijke ongemakken die ze hebben even vergeten. 
De woonstudenten hebben gezorgd voor veel (wereldwijde) media aandacht en 
regelmatig was Humanitas gevuld met cameraploegen en fotografen.  
Dit bracht voor de bewoners ook weer veel reuring. Het maakt mensen trots. 
 
Met het woonstudentenconcept heeft Humanitas een tweetal prijzen gewonnen: 

 op 20 april de Univé Paludanusprijs en hiermee een bedrag ad € 10.000,--. Dit is 
een stimuleringsprijs voor een instelling, organisatie of persoon die met een uniek 
en innovatief zorgproject een zichtbare bijdrage levert aan de verbetering van de 
zorgkwaliteit. De patiënt en cliënt staan hierbij centraal. 

 In september is met het woonstudentenconcept de Beyond Borders Award 
gewonnen. De Beyond Borders Award wordt uitgereikt aan innovatieve 
oplossingen in de zorg waarin samenwerking en verbetering voor patiënt/cliënt 
samengaan met een business case 
 

Activiteiten 
Er zijn volop activiteiten voor bewoners van Humanitas en voor buurtbewoners 
georganiseerd. Naast alle terugkerende activiteiten zijn diverse eenmalige activiteiten 
georganiseerd voor (buurt)bewoners. Zo was op 18 april 2015 de drukbezochte Open 
dag en in november de Winterfair. Activiteiten werden vooraf aangekondigd via een 
activiteitenoverzicht en via publicatie op de website. 
 
Kwaliteit: Waardigheid & Trots 
Staatssecretaris Van Rijn heeft in het voorjaar 2015 het plan Waardigheid & Trots 
gelanceerd, Dit  kwaliteits-verbeterplan heeft als input gediend voor het 
kwaliteitsdocument van Humanitas.  Dit document wordt periodiek geactualiseerd en 
besproken met de Raad van Toezicht en de Clientenraad 
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Geestelijke verzorging 
Na het vertrek van de geestelijk verzorger begin 2015 is een werkgroep geestelijke 
verzorging gestart. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het 
personeel en de Cliëntenraad. 
Het doel is de zingevingsvraagstukken van bewoners passend ruimte te geven. 
 

c. Missie en visie  
De missie en visie van Humanitas, opgesteld in 2012, zijn onverminderd van kracht 
geweest in 2015. 
Statements: 
1. Ik zie bewoners en cliënten veel lachen, maar ik zie ook tranen. Die mogen er  

hier gelukkig ook zijn. Ik zie letterlijk en figuurlijk geen drempels, ik zie leven in dit 
huis. Ik zie oprechte interesse in de medemens 

2. Ik ruik de vier seizoenen! Frisse kenmerkende geuren die mij herinneren  
aan het jaargetijde waarin ik nu leef. Prettige geuren maken mij alerter en  
geven me energie. Ik voel me er door op mijn gemak. 

3. Ik hoor vaak dat vragen van bewoners en van medewerkers worden beantwoord 
met “Ja, natuurlijk”! Medewerkers bieden een luisterend oor en denken in 
mogelijkheden. Ik hoor complimenten en hier en daar een aantrekkelijke 
schaterlach. 

4. Ik voel me welkom! Ik voel warmte, een troostende arm om mijn schouders  
of een bemoedigend schouderklopje. Ik voel ook verscheidenheid: een heel 
spectrum aan mensen, doordat iedereen zichzelf mag zijn en blijven. 

5. Ik proef een ontspannen gemoedelijke sfeer, een sfeer van  
“doe maar gewoon”. Ik proef tolerantie naar andere culturen. Het eten en drinken 
smaakt vers en is ouderwets lekker. Ik proef dat het goed toeven is hier.  
Hier wil ik wonen of werken! 
 

d. Kernwaarden van Humanitas 
We zien het als onze opdracht om onze visie in de haarvaten van de organisatie te 
laten doordringen. Een visie die op alle niveaus richting geeft aan ons denken en 
handelen, maar bovenal een visie waarvan onze bewoner gelukkig wordt, omdat we 
ermee in zijn behoefte voorzien. We willen dromen maar wel met beide benen op de 
grond blijven. 
De kernwaarden werden in 2015 door medewerkers en vrijwilligers goed uitgedragen  
en komen in alle interne en externe uitingen terug. De kernwaarden behoren tot onze 
identiteit. 
 
LIEFDE    SAMEN   POSITIEF 

 

Trots 

We zijn trots op het feit dat deze mooie waarden leven bij onze bewoners, 

medewerkers en vrijwilligers.  

e. Ambitie 
     Onze ambitie is het meest warme en gastvrije woon- en zorgcentrum in Deventer te 
     zijn. 
 
f. Speerpunten 2015 
     De speerpunten zijn afgeleid van de kernwaarden Liefde, Samen en Positief. 
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     Liefde 
     Warme zorg en welzijn op maat voor ieder mens 
 
     Samen 
     Participatie van familie, vrijwilligers en de wijk 
 
     Positief 
     Gezonde bedrijfsvoering met vitale medewerkers 

 
De speerpunten zijn verder uitgewerkt door de managers.     
Familie is nadrukkelijk betrokken bij het leven van bewoners via de Persoonlijk 
Begeleiders. Iedere bewoner heeft een Persoonlijk Begeleider die de contacten met 
de familie onderhoudt. 
Vrijwilligers werden doorlopend geworven via de Vrijwilligersmakelaar. 
Vitaliteit is voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers een speerpunt geweest. 
Medewerkers werden door middel van een programma gestimuleerd meer te 
bewegen. Een aantal medewerkers heeft meegelopen met de IJsselloop in april en er 
hebben drie teams meegedaan met het bedrijfsroeien op 10 mei. 
De vrijwilligers van de Treinenclub zijn iedere zondagmiddag aan het bouwen 
geweest met modelspoorbanen. Bewoners van Humanitas zijn hier ook regelmatig 
aanwezig. 
 

g. Projecten 
In 2015 zijn diverse projecten gestart. Het grootste project is de ontwikkeling van De 
Ridderhof geweest. De Ridderhof is de naam voor het achterste gedeelte van 
Humanitas (ingang Balderikstraat). Hier huurt een aantal externe huurders een 
ruimte, is huiswerkbegeleiding, komen de tienermoeders regelmatig bij elkaar, is de 
naschoolse opvang en kookt De Volle Buik voor mensen uit de wijk die niet elke dag 
een warme maaltijd nuttigen. 
 

h. Media aandacht 
Vanwege de woonstudenten heeft Humanitas volop in de belangstelling gestaan. Er 
zijn vele interviews afgenomen, Tv-opnames waren er, skype interviews met vele 
landen over de hele wereld. Bijvoorbeeld: 
In mei is een groep Sloveense zorgbestuurders geweest voor een presentatie over 
het woonstudentenconcept en een rondleiding in huis. 
In mei bezocht een delegatie van TOYOTA TSUSHO ons woon- en zorgcentrum. 
In juli is een Poolse studente samen met een fotograaf een aantal dagen in huis 
geweest om het woonstudentenconcept te onderzoeken. Zij hebben bewoners 
geïnterviewd, foto’s gemaakt en ook een prachtige reportage laten zien over een 
natuurgebied in Polen en over de joden(vervolging) in Polen.  
In oktober verbleef een Amerikaanse journalist een week overdag in Humanitas, om 
sfeer te proeven en hier een film over te maken. De film is in 2016 gereed. 
Ten slotte was in december een afvaardiging uit Singapore een dag in huis voor een 
presentatie, een rondleiding en ervaringen uitwisselen. 
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i. Klanttevredenheid 
In maart 2015 is het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door 
bureau Van Loveren & Partners. 
De resultaten zijn besproken met de Cliëntenraad. Ten opzichte van de vorige 
meting, in 2013, waren de scores beter. De verbeterpunten zijn door de 
verantwoordelijke managers opgepakt middels actieplannen.  
De NPS score Somatiek is 71% (landelijk 24%) en die voor PG 21% (landelijk 18%) 
 
Woordwolk Somatiek (fysiek): 
 

 
 
 
Woordwolk PG (dementie) 
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2. ORGANISATIE 

Woon- en Zorgcentrum Humanitas is een zelfstandige stichting met een woon-, zorg- en 
welzijnsfunctie en beschikt over een goedgekeurde capaciteit van 183 intramurale 
verzorgingshuisplaatsen. 
 
a. Besturingsmodel 

Woon- en Zorgcentrum Humanitas werkt met een Raad van Toezicht model en een 
eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
aansturing van de organisatie binnen de vastgelegde beleidskaders. De bestuurder 
legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de leden van het 
managementteam aan de bestuurder. 

 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende 
functionarissen zijn in een taak- en functieomschrijving vastgelegd. In het organogram 
zijn de hoofdcommunicatielijnen vastgelegd. Aan het eind van het verslagjaar 2015 
kende het managementteam de volgende bezetting: 

 
Mevrouw drs. G. Sijpkes MBA   Bestuurder 
Mevrouw J.C. Brouwer    Manager Kwaliteit & Innovatie 
De heer D. Metselaar    Manager Vastgoed & Voorzieningen 
De heer B. Niessen    Manager Woonzorg Warme Zorg 
Mevrouw S. Rijks    Manager Woonzorg Extramuraal 
Mevrouw A. Rijsdijk    Manager Woonzorg PG 
Adviserend de onderstaande personen: 
Mevrouw E. Buijink    Personeelsadviseur 
De heer M. Offenberg    Financiële administratie/controller 
 

b. Personeel. 
Vitaliteit                                                                                                                          

In 2015 is veel gedaan aan vitaliteit voor medewerkers. Dit middels een 

vitaliteitsprogramma en het verstrekken van fruit. Een aantal medewerkers heeft 

meegedaan aan de IJsselloop en Humanitas heeft met drie teams meegedaan aan 

het bedrijfsroeien in mei.  

 

                               

Scholing                                                                                                             

Opleidingen zijn gevolgd en met succes afgerond, waaronder de training gastvrijheid 

(27 medewerkers geslaagd) en de opleiding helpende plus (10 medewerkers 

geslaagd). In het najaar is een vitaliteitsprogramma aangeboden aan medewerkers 

en vrijwilligers. 
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MedewerkerTevredenheidsonderzoek                                                                  

In het najaar is het tweejaarlijkse MedewerkerTevredenheidsOnderzoek gehouden. 

De resultaten worden in 2016 bekend.      

Preventiemedewerker                                                                                                        

In 2015 is een preventiemedewerker aangesteld voor 8 uur per week. Deze 

medewerker heeft de RI&E opgesteld en is verantwoordelijk voor Arbo 

aangelegenheden, zoals BHV. 

Medewerkersbijeenkomsten                                                                                           

In oktober hebben medewerkersbijeenkomsten plaats gevonden, met als thema de 

koers voor 2016. Medewerkers konden ‘geld’ inzetten op voor hen belangrijke 

thema’s voor 2016. Daarnaast zijn medewerkers bijgepraat over de actualiteiten.  

Ziekteverzuim                                                                                                                             

Het ziekteverzuim is ultimo 2015 uitgekomen op 6,51%. Dit is hoger dan geschat. 

Humanitas is met de verzuimdienst erg actief om het ziekteverzuim te beperken. Het 

gaat vooral om niet werk-gerelateerd ziekteverzuim. 

c. Vrijwilligers 
Een aantal vrijwilligers is in 2015 ingezet als ’vrije vogels’ op de afdelingen. Zij zijn in 
huis aanwezig en beschikbaar voor ‘ad-hoc’ klusjes. Er is veel gedaan aan opleiding 
voor de vrijwilligers en regelmatig zijn er vacatures uitgezet voor een specifieke 
vrijwilliger. 
 

d. Overzicht verhouding aantallen Humanitas 
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e. Organogram 
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f. De Raad van Toezicht 

 
Functie 
De belangrijkste functies van de Raad van Toezicht Humanitas zijn: 
Toezien of beleid en financiën van woonzorgcentrum Humanitas verlopen langs de 
lijnen van de goedgekeurde beleidsplannen, jaarplan en begroting, waaronder  
  vaststellen van de begroting en goedkeuren van het (financieel) jaarverslag. 

 Fungeren als klankbord voor de bestuurder. 

 Fungeren als formele werkgever van de bestuurder. 
 

 Samenstelling 
 Aan het eind van het verslagjaar 2015 bestond de Raad van Toezicht uit:  
 

Naam functie zitting per aftredend niet herk.   

W.T. Hettema Vice-Voorz. 1-1-2008 1-1-2016 1-1-2016 
Vice voorzitter/ 
lid remuneratiecommissie 

E.W.M. Penninks voorzitter 1-1-2013 1-1-2017 1-1-2021 Lid remuneratiecommissie 

J. Harmsen lid 1-1-2013 1-1-2017 1-1-2021 Lid auditcommissie 

U Schild-Kamlah lid 13-11-2013 13-11-2017 13-11-2021   

J van Oudenaarden lid 13-11-2013 13-11-2017 13-11-2021  Lid auditcommissie 

 
Algemeen 
In verband met het aftreden van twee leden per 1 januari 2016, is in augustus 2015 
de werving voor twee nieuwe leden opgestart. In december 2015 is deze procedure 
succesvol afgesloten. De Cliëntenraad is betrokken bij de selectieprocedure en één 
van de beide nieuwe leden (per 1 januari 2016 aangetreden) is op voordracht van de 
Cliëntenraad aangenomen. 
Alle belangrijke aspecten van het Toezicht zijn geborgd. 
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3. FINANCIEEL BELEID 

Een financieel gezonde organisatie, stevig verankerd in Deventer en vooral in de wijk 
Keizerslanden. Dit stelt Humanitas zich als doel en vooral de laatste jaren heeft 
Humanitas een zeer solide basis gelegd om ook voor de komende jaren er te zijn voor 
diegenen die de hulp en ondersteuning van Humanitas kunnen gebruiken waarbij nieuwe 
initiatieven ook tot mogelijkheden behoren. Door de transitie in de zorg heeft Humanitas 
de uitdaging om met alle belanghebbende partijen goede afspraken te maken. 
 
a. Resultaat en eigen vermogen 

Een gezonde vermogenspositie is van groot belang om de mogelijke risico’s op 
budgetverlies op te kunnen vangen. 
Het Eigen Vermogen is hiermee uitgekomen op 71,8 % van het wettelijk budget.  
De solvabiliteit (Eigen Vermogen als percentage van het totaal vermogen) is 
gestegen van 78,1% naar 78,3%.  
De liquiditeit – de mate waarin Humanitas de korte termijnverplichtingen kan voldoen 
– kan o.a. met de Quick ratio worden bepaald. De Quick ratio (verhouding vlottende 
activa en liquide middelen ten opzichte van het Kort Vreemd Vermogen) is gedaald 
van 485 % naar 432 %. 
 

b. Productie afspraken met Zorgkantoor 
In 2014 heeft Humanitas bij de basisproductieafspraak niet het volledig verwachte 
budget tot haar beschikking gekregen. Bij de herschikking is het basisbudget 
aangevuld. Vanwege het scheiden van wonen en zorg blijven bewoners echter langer 
thuis wonen en vindt er een mindere toestroom van nieuwe bewoners plaats. 
Hierdoor is het herschikkingsbudget van het Zorgkantoor niet volledig benut. 
 

c. Toekomstige ontwikkelingen/Veranderd speelveld 
Vanaf 2015 heeft Humanitas te maken met diverse financieringsstromen. De WLZ, de 
wijkverpleging, de WMO. Daarnaast zijn er diverse subsidies beschikbaar gekomen 
ter overbrugging. Bij het Zorghotel van Humanitas worden bewoners vanuit het 
ziekenhuis opgenomen via de 1e lijns verblijfssubsidie. Daarnaast heeft Humanitas 
enkele bewoners met een GGZ C grondslag. Hiervoor ontvangt Humanitas een 
subsidie beschermd wonen.  
Mede door de diversiteit en de zorgverzwaring zal er goed moeten worden 
ingesprongen op de behoefte naar kwaliteit van zorg. In 2016 wordt hiervoor een 
opleidingscarrousel ontwikkeld en hebben medewerkers de mogelijkheid en 
verplichting om aan diverse opleidingen deel te nemen.  
 

d. Periodieke managementrapportages 
Maandelijks verantwoordt de financiële administratie de gerealiseerde, begrootte en 
geprognosticeerde resultaten aan het managementteam. Deze resultaten worden 
geanalyseerd en op basis hiervan vindt eventuele bijsturing van de bedrijfsvoering 
plaats.  
De afdeling administratie bewaakt het verkrijgen van de benodigde financiële 
middelen en het budget. 
De managers verzorgen de toelichting op de resultaten van de afdeling waarvoor zij 
budgetverantwoordelijk zijn. De managementrapportages worden besproken in het 
managementteam, de bestuurder informeert de Raad van Toezicht. 
 

e. Jaarrekening en jaarverslag  
Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt de bestuurder de jaarrekening -
conform de Wet op de Jaarrekening - vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de 
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Raad van Toezicht. Hierbij is tevens een door de accountant opgemaakt 
accountantsverslag en goedkeurende accountantsverklaring toegevoegd. 
Op www.jaarverslagenzorg.nl kunt u de gedeponeerde jaarrekening, dit 
directieverslag en de controleverklaring van de account terugvinden.  
 

f. Begroting 
De begroting van 2015 is in december 2014 goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. MT leden zijn, analoog aan het organogram, elk voor hun eigen 
bedrijfsonderdeel, budgethouder. Hierdoor zijn resultaten beheersbaar en ligt de 
verantwoordelijkheid in de organisatie op de juiste plek 
 

g. Administratieve organisatie en interne controle 
De administrateur is de interne controlefunctionaris in het kader van de regeling 
Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) WLZ zorgaanbieders. 
Vier keer per jaar worden de volgende onderdelen intern getoetst op basis van het 4 
ogen principe.  
-   Het juist, volledig en tijdig leveren van de overeengekomen zorg,  
    een en ander conform het indicatie besluit; 
-   Het juist, volledig en tijdig registreren van de geleverde zorg; 
-   Een juiste vastlegging in het dossier; 
-   Het juist, volledig en tijdig factureren van de geregistreerde zorg  
    conform het met het Zorgkantoor overeengekomen tarief en de  
    declaratiestandaard. 
Na een uitgevoerde externe controle heeft de accountant vastgesteld dat ook in 2015 
werd voldaan aan de eisen van de regeling AO/IC en vervolgens is de productie WLZ 
geaccordeerd. 
 

h. Bedrijfsrisico’s 
Door tijdig nieuwe initiatieven te ontwikkelen kan Humanitas leegstand voorkomen of 
opvangen. Met de woonstudenten, het scheiden van wonen en zorg, het zorghotel, 
de treinenclub, beschermd wonen etc. blijft Humanitas attractief voor iedere 
Deventenaar. 
 

i. Investeringen 
In 2015 is het zusteroproepsysteem geïmplementeerd en is het huidige systeem 
vervangen omdat dit vanaf 2017 technisch niet meer kan worden ondersteund. De 
Ridderhof is opgeknapt. Hier vindt sinds 2015 een samenwerkingsverband plaats 
tussen diverse organisaties om maatwerkvoorzieningen beperken en het creëren van 
een voorliggende voorziening die zware zorg voorkomt. Verder is er voor de 
bewoners een betere Radio-TV verbinding gerealiseerd met een Humanitas kanaal 
en is ook het wifi netwerk verder verbeterd. 

  

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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j. Automatisering 

Humanitas maakt sinds een aantal jaren gebruik van een hosted netwerkomgeving. 
Hiermee heeft Humanitas een eigentijds netwerk tot haar beschikking waarmee op 
flexibele basis gewerkt kan worden. Papierloos werken staat op de agenda waarbij 
het MT dit in 2015 al heeft geïmplementeerd. Het oproepsysteem is in 2015 
vervangen door een nieuw systeem. Het roostersysteem wordt in de beginmaanden 
van 2016 gemoderniseerd zodat medewerkers hier ook een actievere rol in krijgen. 
Zorgrobot Zora, aangeschaft in december 2014, is steeds meer ingezet als 
ondersteuning bij de zorg voor bewoners. 
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4. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN  
 
a. Duurzaamheid 

In 2015 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk onderwerp 
geworden in de bedrijfsvoering. Concreet zijn stappen ondernomen op het gebied 
van huisvesting (zonnepanelen, sedumdak, LED-verlichting), inzet ZZP’ers uit de 
buurt voor klussen in huis), Gas & Elektriciteit (sinds 2015 wordt groene energie 
afgenomen, er is een oplaadpunt voor e-bikes), inkoop (wordt zoveel als mogelijk via 
lokale leveranciers gedaan) en voeding (lokale aanbieders, er wordt gestreefd naar 
een groter aanbod van ecologische en biologische producten en minder kunstmatige 
smaakversterkers). 
 

b. Wijkontwikkelingen 
Op maatschappelijk gebied speelt De Ridderhof een belangrijke rol. In 2015 is De 
Ridderhof ingericht als centrum voor cultuur en dienstverlening, gericht op de 
bewoners in de wijk en breder. Sinds 2015 is het ook mogelijk om, tegen een 
aantrekkelijk tarief, ruimtes te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, feestjes en 
andere bijeenkomsten. 
In De Ridderhof heeft zich in 2015 een aantal mooie initiatieven ontwikkeld op 
maatschappelijk gebied. De Volle Buik kookt voor mensen uit de wijk, tienermoeders 
komen, het Adelbold project (jongeren wonen zelfstandig in een flat achter Humanitas 
en maken gebruik van de faciliteiten van Humanitas), buitenschoolse opvang, De 
Treinenclub. Er is een start gemaakt met een belevingstuin voor groente en pluk 
(deze wordt in 2016 gerealiseerd) en is de Ridderhof er gewoon voor De Ontmoeting. 
 
In oktober 2015 is Humanitas, vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid, 
genomineerd voor de prijs ‘Deventer Ondernemer van het jaar', categorie MVO 
ondernemer.  
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5. VASTGOED 

De verhuurder heeft in 2015 een inhaalslag gemaakt voor wat betreft achterstallig 

onderhoud.  

Aan de buitenkant is zijn de balkons grondig hersteld, zijn de gevels gereinigd en voegen 

gerepareerd.  

Plannen zijn gemaakt voor de aanleg van een Belevingstuin. Dit wordt in 2016 

gerealiseerd. 

 

In huis hebben enkele badkamers een kwaliteitsverbetering ondergaan. 

Appartementen zijn, zodra deze vrijkwamen, opgeknapt, koud waterleidingen zijn 

omgelegd waarmee het risico op legionella aanzienlijk is afgenomen, door deelname aan 

het programma House Rules Holland is een aantal zitjes op afdelingen 3 en 4 opgeknapt. 

Ook zijn op een aantal afdelingen geluidsisolerende maatregelen getroffen, waardoor 

geluidshinder sterk is afgenomen. 

 

 

                  



 
 

16 
LIEFDE | SAMEN | POSITIEF 

 

6. AFKORTINGENLIJST 

 

AO   Arbeids Ongeschiktheid  
AO (kaderregeling)  Administratieve Organisatie 
AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BBL   BeroepsBegeleidende Leerweg 
BIG   (wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BOL   BeroepsOpleidende Leerweg 
BOPZ   Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
BOZ   BrancheOrganisaties Zorg 
BVT   Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden 
BW   Burgerlijk Wetboek 
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 
CIBG   Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 
CTG   College Tarieven Gezondheidszorg 
FPU   Flexibel Pensioen en Uittreden 
FTE   FullTime-Equivalent 
FWG   FunctieWaardering voor de Gezondheidszorg 
GGZ   Geestelijke GezondheidsZorg 
HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
IC (AWBZ)  Interne Controle 
IG/AG verzorgenden  Individuele Gezondheidszorg / Algemene Gezondheidszorg 
IGZ   Inspectie voor de Gezondheidszorg 
INK   Instituut Nederlandse Kwaliteit 
KDO   KortDurende Opname 
NHC Normatieve Huisvestingscomponent 
NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen 
NVZD Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg 
NZa   Nederlandse Zorgautoriteit 
O&I   Ontwikkeling & Innovatie 
OM   Openbaar Ministerie 
PREZO  PREstaties in de ZOrg 
RIVM   RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RJ   Raad voor de Jaarverslaggeving 
RvB   Raad van Bestuur 
RvT   Raad van Toezicht 
VDZ   Vereniging Directies Zorgsector 
VP   Verzuim Percentage 
VPT   Volledig Pakket Thuis 
VUT   Vervroegde UitTreding 
VVT   Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
Wlz   Wet Langdurige Zorg 
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning 
WOPT   Wet op de Publiek Gefinancierde Topinkomens 
WOR   Wet op de OndernemingsRaden 
WTZi   Wet Toelating Zorginstellingen 
ZiZo   Zichtbare Zorg 
Zvw   Zorgverzekeringswet 
ZZB   Zorgzwaartebekostiging 
ZZP   Zorg Zwaarte Pakket 
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