
 

 

Kantoor:                               Telefoon:           E-mail:                                         Website:                               KvK nummer:  
Wiekedreef 2, 9501 EA Stadskanaal         0599 568 800                  info@bcmouderenzorg.nl        www.bcmouderenzorg.nl       41014377    

 

Maatschappelijk Kwaliteitsverslag 2021 
Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wonen met zorg op maat 
 
 

  

http://www.bcmouderenzorg.nl/


 

 

Maatschappelijk kwaliteitsverslag 2021 2 

 

Voorwoord 
 
2021 was voor ons een jaar met hoogte en diepte punten, het was wederom een jaar dat gedomineerd werd 
door de Coronaperikelen. De bewoners en hun familie werden geconfronteerd met de alsmaar veranderende 
overheidsrichtlijnen. Afhankelijk van het aantal besmettingen werden de bezoektijden aangepast en 
vervolgens weer verruimd. De frequentie en de regelmaat van de veranderingen gaf af en toe veel 
onduidelijkheid. Ook voor onze psychogeriatrische bewoners gaven de mondkapjes, die door onze 
medewerkers tijdens de zorg werden gedragen de nodige verwarring; Een bewoners zei tegen mij: “Jullie lijken 
allemaal op elkaar.”  
 
Ook het personeel werd fors geconfronteerd met het Covid19 virus; of ze werden zelf geveld door het virus, 
moesten in quarantaine, werkten extra diensten om zieke collega’s  te vervangen, kortom er is ook in 2021 ook 
veel inzet en flexibiliteit van iedereen gevraagd. 
 
Tijdens de zomer nam het aantal besmettingen af en werd er flink versoepeld, deze periode werd dan ook 
door iedereen als een hoogtepunt ervaren, het was weer “ouderwets” gezellig. 
 
Het verslagjaar was ook het derde en laatste jaar dat zorginstellingen gebruik konden maken van de 
toegekende kwaliteitsgelden voor ‘meer handen aan het bed’. BCM heeft dit budget volledig benut voor het 
uitbreiden van medewerkers ten behoeve van activiteiten voor onze WLZ-cliënten. Daarnaast heeft BCM 
geïnvesteerd in het scholen cq. Omscholen van niet zorgpersoneel naar een zorgopleiding. Een deel van het 
budget is gebruikt voor het verbeteren van de wificapaciteit om zo de versnelde inzet van digitale   
communicatie beter te kunnen ondersteunen, dit traject hopen we in het voorjaar van 2023 te kunnen 
afronden.  
 
Om beter in te kunnen spelen op de toekomstige zwaardere zorgvraag onderzoekt BCM samen met het 
verpleeghuis “De Blanckenborgh” naar samenwerkingsmogelijkheden waarbij deze zorgvraag in de toekomst 
gezamenlijk bediend kan worden. Vooralsnog is in het verslagjaar medisch- en paramedisch personeel van het 
verpleeghuis de Blanckenborgh te Blijham is ingehuurd.  
 
Gezien de blijvende en verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor het verzorgend en verplegend 
personeel heeft BCM in 2021 verdere invulling gegeven aan het beleidsuitgangspunt ‘Boeien en Binden’ van 
het zittend personeel. Ook in 2021 kreeg het personeel van BCM de mogelijkheid om hun deskundigheid te 
bevorderen. De scholing heeft zoveel mogelijk digitaal plaatsgevonden. 
 
Vanwege de toenemende zorgvraag in onze regio heeft er binnen BCM een verdere uitbreiding van VPT-
cliënten plaatsgevonden. Een VPT-cliënt woont in het naast gelegen seniorenappartement, hij/zij betaald zelf 
de huisvestingskosten, maar krijgt daarnaast wel de volledige verzorgingshuiszorg. Er is veel animo voor dit 
type zorgverlening. De verwachting is dan ook dat dit type zorg de komende jaren alleen maar zal toenemen. 
BCM heeft daarom in 2021 plannen ontwikkeld voor de bouw van extra huiskamers.   
 
Vanaf 2015 heeft BCM huishoudelijke ondersteuning aan cliënten vanuit WMO geleverd. In de loop der jaren 
is deze huishoudelijke ondersteuning bij BCM zo fors gegroeid dat BCM voor een kantelpunt kwam te staan; of 
verder uitbreiden en professionaliseren of niet meedoen aan de aanbesteding WMO huishoudelijke 
ondersteuning. BCM heeft er voor gekozen om zich te richten op de kernactiviteit: zorg. Onze cliënten en 
medewerkers zijn conform de aanbesteding overgenomen door een gegunde partij.    
 
Mede dankzij inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers zijn wij erin geslaagd om de in 
2021 gestelde doelen te halen.  
Bedankt daarvoor. 
 
Namens het bestuur, R. Veenstra 
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1 Uitgangspunten van de verslaggeving 

In dit hoofdstuk geven wij u informatie over onze stichting als rechtspersoon. Ook geven wij aan wat onze 
kernactiviteiten zijn. Daarnaast treft u gegevens aan over de omzet, personeelsformatie en het aantal cliënten.  
 
Met de zorgorganisatie Derkshoes te Westerbork en Stichting zorgcentrum ‘de Blankenborg’ te Blijham 
vormen we sinds 2017 een lerend netwerk op het niveau van kwaliteit en organisatie. De feedback uit de 
bespreking van het kwaliteitsjaarverslag 2021 in dit lerend netwerk, is in dit kwaliteitsjaarverslag verwerkt. 

2 Profiel van de organisatie 

Algemene identificatiegegevens 
 
Naam verslagleggende rechtspersoon  
Adres      Wiekedreef 2 
Postcode     9501 EA 
Plaats      Stadskanaal 
Telefoonnummer    0599 - 568800 
Identificatienummer Kamer van Koophandel  41014377 
Emailadres     info@bcmouderenzorg.nl 
Internetpagina     www.bcmouderenzorg.nl 
Facebookpagina    www.facebook.com/MaarsheerdBeukenhof 
 

2.1  Structuur van het concern 

BCM Zorg en Dienstverlening is een stichting met een Christelijke identiteit die wordt bestuurd door een raad 
van bestuur.  Binnen de zorgorganisatie bestaat een managementteam. Binnen het managementteam worden 
de doelstellingen, die vastgelegd zijn in het strategisch meerjarenbeleidsplan en in het uitvoeringsplan, 
bewaakt en bijgesteld. Het uitvoeringsplan is tevens de basis voor de afdelingsjaarplannen die door de 
afdelingshoofden worden opgesteld. Tevens wordt gezocht naar afstemming tussen de verschillende 
beleidsonderdelen en worden zo nodig de prioriteiten vastgesteld. Vast agendapunt is de financiële-, 
personele- en managementinformatie. Het managementteam komt eens per maand bijeen.  
Per 1 januari 2021 had het managementteam de volgende samenstelling: 
 
De heer R. Veenstra   directeur/bestuurder  
Mevrouw M. Veltrop  locatiemanager Beukenhof (zorgzaken)  
De heer K. Meijer  hoofd voedingsdienst (tot 1 maart 2021) 
De heer J. Haandrikman  hoofd economische en administratieve dienst 
Mevrouw I. Staal  personeelszaken 
Mevrouw M. van Dijk  beleidsmedewerker 
Mevrouw R. Enninga  bestuurssecretaris (met ingang van 1 september 2021 lid van MT) 
 
De Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening heeft een raad van toezicht, een raad van bestuur, een 
ondernemingsraad en een cliëntenraad. Circa 6 keer per jaar heeft de raad van toezicht overleg met de raad 
van bestuur en maandelijks vindt er een overleg plaats met de raad van bestuur en de cliëntenraad. Periodiek 
overlegt de cliëntenraad met een afvaardiging van de raad van toezicht. 
De raad van bestuur overlegt één keer per zes weken met de ondernemingsraad, besproken onderwerpen 
worden genoemd in het jaarverslag van de ondernemingsraad 2021. 
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Drie keer per twee jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen de raad van bestuur en de 
toezichthoudende organen; hierbij zijn de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van toezicht en de raad 
van bestuur aanwezig. Per overleg wordt gekeken of er een thema besproken wordt of dat er door de 
verschillende raden een gezamenlijke agenda wordt opgesteld. 
 
Het eigen woningbezit van BCM Zorg en Dienstverlening is per 31 december 2021 als volgt samengesteld: 73 
woningen. De toewijzing van de woningen vindt plaats onder de regie en uitvoering van de Christelijke 
Stichting BCM Zorg en Dienstverlening.  
 
De Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening biedt bewoners van naburige huurappartementen 
zorgcontracten aan; deze zorgcontracten worden op vrijwillige basis afgenomen.    
Op afspraak vindt er overleg plaats met de Koepel, die de belangen van de huurders vertegenwoordigt. 
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2.2 Organogram 
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2.3 Kerngegevens, Kernactiviteiten en nadere typering 

BCM richt haar activiteiten op de ouderenzorg en geeft uitvoering aan de intra- en extramurale prestaties die op 
de doelgroep van toepassing zijn. BCM beschikt over toelating voor het verlenen van persoonlijke verzorging, 
verpleging, ondersteunende begeleiding en de functie verblijf aan ouderen. BCM beschikt ook over de toelating 
verblijf met behandeling. Daarnaast levert BCM huishoudelijke zorg en ondersteuning zelfredzaamheid aan 
bewoners van de naastgelegen complexen en aan ouderen in de gemeente Stadskanaal. 
Het grootste deel van de zorg wordt gerealiseerd in de verzorgingshuizen. Binnen de verzorgingshuizen wordt 
zorg geleverd op basis van de geldende indicatie. Deze zorg betreft met name WLZ geïndiceerde zorg met een 
zwaarte van ZZP 4 t/m 10. De zorg in het verzorgingshuis Beukenhof richt zich ook op bewoners die extra 
begeleiding behoeven betreffende hun sociale vaardigheden, deze zorg wordt hoofdzakelijk vergoed vanuit de 
WMO. 
 
Naast de 139 plaatsen voor duurzaam verblijf beschikt BCM ook over 3 plaatsen voor cliënten met een tijdelijke 
indicatie (ELV). In 2021 lijkt er enigszins evenwicht te komen in de verdeling tussen de intramurale cliënten en 
de zelfstandig wonende ouderen met een extramurale zorgindicatie. BCM had ondanks een coviduitbraak in 
2021 geen structurele leegstand. 
 
BCM levert vanuit de zorgverzekeringswet extramurale producten; persoonlijke verzorging, ondersteunende 
begeleiding en wijkverpleging. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning levert BCM; dagbesteding voor 
cliënten met COPD-problematiek en daarnaast heeft BCM-dagbesteding voor cliënten met beginnende 
psychogeriatrische aandoeningen. Vanwege de lange wachttijden heeft BCM in 2021 de dagbesteding voor 
ouderen met een psychogeriatrische aandoening verder uitgebreid. 
 
In de Beukenhof wonen cliënten die een beschermde woonomgeving en begeleiding behoeven, deze vorm van 
zorg wordt ook vanuit de WMO gefinancierd. Met de gemeente Stadskanaal zijn afspraken gemaakt omtrent 
huishoudelijke ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Stadskanaal. Het is binnen de 
gemaakte afspraken ook mogelijk om deze ondersteuning in de vorm van “ondersteuning in de 
zelfredzaamheid” aan te bieden. 

2.3.1 Werkgebieden  

De Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening heeft haar werkgebied hoofdzakelijk in de gemeente 
Stadskanaal. 

2.3.2 Belanghebbenden 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de contacten met de belangrijkste samenwerkingsrelaties. 
 
Zorgverzekeraars  
• Contract, productie- en tariefafspraken 
• Kwaliteitseisen 
• Zorgproducten 
 
Zorgkantoor  
• Contract, productie- en tariefafspraken 
• Kwaliteitseisen 
• Regionale ontwikkelingen 
 
Overheid en branche 
• Wet- en regelgeving 
• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  
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Gemeente Stadskanaal 
• Afstemmen van gemeentelijke ontwikkelingen 
• Productieafspraken WMO  
• Wijk- en service gericht werken 
 
Woonservice Westerbork 
• Samenwerking op het gebied van huisvesting 
 
Regionaal overleg ouderenbeleid (ROOB)/WWZ 
• Platform en overleg 
 
Treant zorggroep Ziekenhuis Refaja 
• Afstemming rondom ketenzorg 
• Scholing personeel 
 
Apotheek Stadskanaal en Musselkanaal 
• Medicijnverstrekking bewoners 
• Scholing medewerkers 
 
Noorderpoort College 
• Scholing medewerkers 
• Leerlingen projecten 
 
Zorggroep Meander 
• Collegiaal overleg  
• Inhuren van medische en paramedische diensten 
 
Stichting Philadelphia  
• Samenwerking in dagopvang 
 
Blanckenborg  
• Collegiaal overleg  
• Inhuren van medische en paramedische diensten  
 
Derkshoes 
• Collegiaal overleg 
 
SDB-groep bv 
• Gebruik van personeelssystemen en ECD 
 
Partners inzake ketenzorg dementie 
• Bijna alle zorgaanbieders in de provincie Groningen 
• Stichting Alzheimer Nederland 
• Huisartsen 
• Gemeenten in Groningen 
• Zorgkantoor Menzis 
 
Leveringsafspraken zijn vastgelegd in contracten. Samenwerkingsafspraken met ketenpartners zijn vastgelegd in 
overeenkomsten. 
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3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 

3.1  Zorgbrede Governance Code 

De Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening hanteert de Zorgbrede Governance Code als uitgangspunt. 
 
De bestuursstructuur van BCM bestaat uit een raad van toezicht (toezichthoudend) en een raad van bestuur 
(statutair en uitvoerend bevoegd). De raad van bestuur neemt besluiten conform de statuten omtrent het 
beleid van de organisatie. De raad van bestuur houdt zich onder andere bezig met het opstellen en vaststellen 
van het jaardocument maatschappelijke verantwoording. De raad van toezicht zal dit jaardocument moeten 
goedkeuren. Vanaf 2004 is de Zorgbrede Governance Code uitgangspunt van beleid geweest. 
 
In 2021 heeft de raad van toezicht vijf keer vergaderd, vier keer in het bijzijn van de raad van bestuur als 
adviseur en één keer zonder de aanwezigheid van de bestuurder. De raad van toezicht heeft over het verslagjaar 
een functioneringsgesprek gehouden met de bestuurder. 
De externe accountant woont de vergadering van de raad van toezicht bij waarin de jaarrekening wordt 
besproken en goedgekeurd. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.  
In het verslagjaar 2019 is conform de Governance Code gewisseld van accountant. 

3.2  Raad van bestuur 

Samenstelling Raad van bestuur 
Naam    Bestuursfunctie  Nevenfuncties 
De heer R. Veenstra  bestuurder   geen 
 
De raad van bestuur functioneert conform de statuten van de stichting en hanteert de  
uitgangspunten van het directiereglement.  
Voor de bewaking van de beleidsuitgangspunten overlegt de raad van bestuur maandelijks met de leden van het 
managementteam en eens per zes weken met de leidinggevenden.  
 
De raad van bestuur wordt in deze overlegvormen geadviseerd door de leden; er worden afspraken gemaakt 
inzake zorg, (kwaliteits)beleid, productie, formatie, budget en onderhoud van de gebouwen.  
De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats conform de WNT-regeling. 

3.3  De medezeggenschapstructuur voor cliënten 

De medezeggenschap voor cliënten is binnen onze stichting geregeld conform de Wet Medezeggenschap 
Cliënten en een instellingsbesluit. BCM heeft één cliëntenraad voor de verzorgingshuizen Beukenhof en 
Maarsheerd en deze cliëntenraad vertegenwoordigt ook de belangen van de extramurale zorgvragers. De 
cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden van cliënten, vrijwilligers en afnemers van extramurale 
zorgdiensten. Vanuit de cliëntenraad heeft een voordracht plaatsgevonden voor een lid van de raad van 
toezicht. 

3.4  Medezeggenschap voor medewerkers 

De medezeggenschap voor medewerkers is binnen de stichting BCM geregeld conform de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad wordt door de bestuurder maandelijks geïnformeerd. De 
ondernemingsraad krijgt gelegenheid om van het advies- dan wel instemmingsrecht gebruik te maken. Bij het 
uitzetten van nieuw beleid wordt de ondernemingsraad in een vroeg stadium geïnformeerd. De 
ondernemingsraad geeft een eigen jaarverslag uit. BCM heeft een onafhankelijke en externe klachtencommissie 
voor cliënten en voor de medewerkers een extern vertrouwenspersoon. 
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3.5 Toezichthouders Raad van toezicht 

De notitie ‘Zorgbrede Governance Code’ van de brancheorganisatie, is uitgangspunt voor het functioneren van 
de raad van toezicht. Rekening houdend met de wettelijke verplichtingen (bijv. één lid op voordracht van de 
gezamenlijke cliëntenraden) bestaat de raad van toezicht uit vijf leden. De leden zijn allen woonachtig in het 
verzorgingsgebied van de stichting BCM. Het is van belang dat naast bestuurlijke ervaring een maatschappelijke 
betrokkenheid aanwezig is.  
 
Van de leden van raad van toezicht mag worden verwacht dat ze een positief kritische instelling, 
communicatieve vaardigheden en een relevante achtergrond hebben, waardoor met name juridische, 
financiële, maatschappelijke en gemeentelijke vraagstukken kunnen worden beoordeeld. 
 
De raad van toezicht vervult al haar taken die in de statuten zijn genoemd. De belangrijkste zijn: 
 
• het bewaken van de doelstelling van de stichting 
• het goedkeuren van de begroting 
• het goedkeuren van de jaarrekening 
• het goedkeuren van het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen 
• het benoemen van een externe accountant 
• benoemen, schorsen en ontslaan van de raad van bestuur 
• vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk om de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie te 
verschaffen die nodig is om te kunnen functioneren als toezichthouder. De raad van toezicht laat zich 
voorlichten door de externe accountant over de stand van zaken over interne beheer- en controlesystemen. 
Daarnaast laat de raad van toezicht zich door de externe accountant informeren over de bedrijfsresultaten. De 
raad van toezicht wordt geïnformeerd over de uitkomsten van in- en externe onderzoeken. De raad van toezicht 
bespreekt en evalueert met de raad van bestuur de strategie van de stichting aan de hand van beleidsstukken; 
hierbij worden ook de eventuele risico’s geanalyseerd. 
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgesteld in het reglement voor de raad van toezicht. 
De honorering van de leden van de raad van toezicht valt binnen de norm van de WNT. 

3.6 Jaarverslag 2021 raad van toezicht  

De Raad van Toezicht was per 31 december 2021 als volgt samengesteld 

 Dhr. J.J. Bruintjes (1952), voorzitter.  
Voormalig wethouder van de gemeente Borger/Borger-Odoorn, Adviseur demografische ontwikkeling. 

 Hij is benoemd op voordracht van de huurders- en woonbelangenvereniging De Koepel.  

Zijn aandachtsgebieden binnen de Raad zijn: Kwaliteit en Bestuurlijke Omgeving. 

Nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van de Tangenborghgroep, Voorzitter Raad van 

Commissarissen woningbouwcorporatie Actium, Voorzitter Stichting Geopark de Hondsrug, Voorzitter 

commissie LAG/LEADER Zuid-Oost Drenthe, Voorzitter PvdA Gewest Drenthe, Voorzitter Raad van Toezicht 

Stichting Ultiem, openbaar basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer, lid bestuur Hunebed Highway Business 

Club. Zijn zittingsperiode (tweede termijn) eindigt op 1 januari 2023.  

 Dhr. Y. Kootstra (1972), vicevoorzitter.  
Controller gemeente Stadskanaal. 

Zijn specifieke aandachtsgebied binnen de Raad zijn de financiële zaken. 

Nevenfunctie: Lid (penningmeester) Raad van Toezicht Scholengroep Perspectief (tot 1 september 2021). 

In verband met lopende besprekingen over vormen van samenwerking dan wel fusie met Blanckenborgh is 

zijn zittingsperiode (tweede termijn) verlengd tot 1 januari 2023. 
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 Dhr. R. Drenth (1944), secretaris. 
Gepensioneerd officier van justitie. Hij is benoemd op voordracht van de cliëntenraad. 

Zijn specifieke aandachtsgebied binnen de raad zijn de juridische zaken. 

Zijn zittingsperiode (tweede termijn) eindigt op 1 januari 2023.  

 Dhr. A.J. Berkhof (1971), lid.  
SPV/behandelaar en systeemtherapeut bij Lentis te Winschoten.  

Zijn specifieke aandachtsgebieden binnen de Raad zijn: Zorginhoudelijk, Medisch/ethisch 

In verband met lopende besprekingen over vormen van samenwerking dan wel fusie met Blanckenborgh is 

zijn zittingsperiode (tweede termijn) verlengd tot 1 januari 2023. 

 Dhr. Mr. D.Y. Li (1972), lid. 
Advocaat bij LW Advocaten 

Zijn specifieke aandachtsgebieden binnen de Raad zijn Personeel en Organisatie 

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Inspraak Orgaan Chinezen, Bestuurslid stichting Vrienden van Dol-

Fijn, Voorzitter coöperatie Chinese kredietunie Nederland, Bestuurslid Vereniging van Bedrijven in de 

Kanaalstreek, Bestuurslid Vereniging van Samenwerkende Kredietunies, Bestuurslid Stichting Gebiedsfonds 

Stadskanaal op Zon.  

Zijn zittingsperiode (tweede termijn) eindigt op 1 juni 2025. 

Gaande het jaar 2022 zal opnieuw gekeken worden naar de samenstelling van de Raad van Toezicht, dit in 
samenhang met het eventuele pensioen van de bestuurder.  
In mei 2022 zal een vacature opgesteld worden voor de werving van nieuwe leden voor de Raad.  
De leden van de Raad van Toezicht zijn geselecteerd op basis van onderstaande profielschets.  

Geen van de leden maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal 

of van het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen.  

Profielschets 

Op individueel niveau:  

• Onafhankelijk ten opzichte van in- en externe belangen; 

• Staat niet in een nauwe familierechtelijke verhouding tot de leden van de Raad van Bestuur en zijn 

toegewijd, integer en betrouwbaar. 

• In staat tot onafhankelijke oordeel- en besluitvorming en geen nauwe  familierechtelijke             

 banden met andere leden;                  

• Beschikt over bestuurlijke kennis, ervaring en vaardigheden; 

• Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting. 

• In staat en bereid zich te verdiepen in de problematiek van de zorg en/of de woningbouw en/of beide en 

dat in de breedste zin van het woord; 

• Het onderschrijven van de grondslag van de Stichting; 

• Brede maatschappelijke belangstelling en een aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid; 

• Goede contactuele en representatieve vaardigheden; 

• Zowel klankbord voor als toezichthouder op de Raad van Bestuur en de gave te hebben op afstand te 

kunnen toezien en adviseren; 

• Kunnen samenwerken in teamverband; 

• Besluitvaardigheid bezittend.  
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Op collectief niveau:  

• Een relevant extern netwerk bezitten;  

• Oog voor en zicht hebben op diverse belangen binnen en buiten de organisatie;  

• Deskundigheid bezittend op de voor de organisatie relevante terreinen: wonen en welzijn, personeel en 
organisatie, zorginhoudelijk, juridisch, medisch/ethisch, financieel, kwaliteit en bestuurlijke omgeving; 

• De samenstelling is evenwichtig, respectievelijk in overeenstemming met de behoefte van de Stichting. 

 

In 2021 heeft de Raad 4 keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur/bestuurder als adviseur.  

Vaste agendapunten zijn de exploitatieoverzichten ieder kwartaal. Deze werden besproken in aanwezigheid van 
de hoofdadministratie die ook aanwezig was bij de bespreking van de begroting van het volgende jaar.  De 
jaarrekening en het accountantsrapport werden besproken in aanwezigheid van de accountant.  
 
De Raad heeft daarnaast nog één keer informeel vergaderd zonder aanwezigheid van de directeur. Tijdens die 
bijeenkomst is het functioneren van de Raad geëvalueerd. Deze evaluaties dienen volgens de geldende 
richtlijnen eenmaal per drie jaar onder leiding van een externe deskundige plaats te vinden. Dat is voor het 
laatst in 2019 het geval geweest en zal dus in 2022 opnieuw gebeuren. 
 
De Raad toonde zich tevreden over de wijze waarop toezicht wordt gehouden in samenspraak met de 
bestuurder. Er blijft permanent aandacht voor een kritische houding van de Raad, proactief reflecteren en 
anticiperen op ontwikkelingen. De Raad is van mening dat hij in 2021 in voldoende mate zijn toezichtfunctie 
heeft uitgevoerd.  
 
Een afvaardiging van de Raad, waaronder de voorzitter, heeft een functioneringsgesprek met de bestuurder 
gehouden. De Raad is tevreden over het functioneren van de bestuurder.  
 
De Raad heeft wel, waar nuttig en nodig, het MT, de OR en de CR geraadpleegd. 
Reglementair vindt drie keer per twee jaar een gezamenlijke bijeenkomst met bestuur, MT, OR en CR plaats.  In 
2021 is die bijeenkomst gehouden op 27 oktober.  
 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld in het Reglement voor de Raad van 
Toezicht dat is vastgesteld in 2005 en laatstelijk gewijzigd op 15 december 2020.  
 
De honorering van de leden van de Raad is vastgesteld aan de hand van de Wet Normering Topinkomens (WNT) 
en in vergelijking met de honorering van toezichthouders bij vergelijkbare organisaties. De honorering bedraagt 
voor de leden van de Raad 5% en voor de voorzitter 7,5% van het WNT-maximum van de bestuurder.  Voor 2021 
was dat respectievelijk € 8500, = en € 12750, =  
 
Voor BCM blijft centraal staan dat het een organisatie is die, op christelijke grondslag, een totaalconcept van 
wonen, zorg en welzijn aanbiedt. De missie van de organisatie is samengevat in de slogan: “BCM is meer dan 
een dak boven uw hoofd”. De organisatie wil een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat bieden aan zijn cliënten 
en huurders. Centraal uitgangspunt is de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner. De 
zorg en/of huisvesting wordt samen met de cliënt of bewoner overeengekomen en is afgestemd op de 
zorgindicatie en/of de medische verklaring voor de huisvesting. 
 
De Raad van Toezicht heeft ook in 2021 getoetst of de activiteiten van BCM bijdragen aan de realisatie van de 
doelstellingen en of die activiteiten beheersbaar verlopen en de eventueel daaraan verbonden risico’s 
aanvaardbaar zijn.  Op basis van de christelijke grondslag van de stichting heeft de Raad van Toezicht ook oog 
voor de ethische aspecten van de zorg en het welzijn van de zorgvragers. De Raad voelt zich daarvoor mede 
verantwoordelijk en is daarop aanspreekbaar. 
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De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie zijn regelmatig onderwerp van 
gesprek geweest in het overleg met de Raad van Bestuur.  
 
Ook in 2021 is er regelmatig contact geweest tussen de Voorzitter van de Raad en de bestuurder over de 
ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19.  De leden van de Raad zijn vervolgens door de Voorzitter per mail 
geïnformeerd. 
 
Evenals in vorige jaren is ook in dit verslagjaar veelvuldig gesproken over de ontwikkelingen van het rijksbeleid 
op het gebied van de hervorming langdurende ouderenzorg. Er is zoveel mogelijk geanticipeerd op de 
organisatorische en financiële gevolgen voor BCM.  De Raad heeft geconstateerd dat de inspanningen van de 
organisatie er ook dit jaar toe hebben geleid dat de door de rijksoverheid doorgevoerde stelselwijzigingen in de 
zorg op verantwoorde wijze zijn vormgegeven.  
Van de onderwerpen die verder nog zijn besproken zijn de belangrijkste: 

 Het meerjarenbeleidsplan 2017-2022 en de uitvoeringsplannen 

 De instandhouding van een naar aantal en kwaliteit voldoende personeelsbestand 

 De toewijzing van de verpleeghuisfunctie 

 Het Kwaliteitskader Ouderenzorg  

 De cliënttevredenheids- en vrijwilligerstevredenheidsonderzoeken 

 De uitkomsten van diverse audits en onderzoeken 
 

In het verslagjaar is begonnen met het voeren van besprekingen met de Stichting Zorgcentrum “De 
Blanckenborgh” over de mogelijkheden van samenwerking dan wel fusie. Naar verwachting zal in de loop van 
2022 duidelijk worden wat de consequenties zijn van een en ander. De besprekingen worden voor BCM gevoerd 
door de heren Bruintjes en Li. In verband met het extra tijdsbeslag zal vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de 
besprekingen de vergoeding voor beide heren worden verhoogd tot respectievelijk 10,5 en 8% van het 
maximum van de klasse-indeling WNT. 
 
De ontwikkelingen in het zorgveld en de gevolgen hiervan voor BCM zijn in alle vergaderingen aan de orde 
gesteld. De Raad heeft ook meerdere malen gesproken over de rol van de Raad in het veranderende stelsel.  Het 
lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg NVTZ draagt ertoe bij dat de leden 
van de Raad op adequate wijze geïnformeerd blijven over de opeenvolgende stelselwijzigingen.  Ook de 
maandelijkse nieuwsbrieven van de accountant over alle mogelijke ontwikkelingen in het zorgveld (die aan de 
leden van de Raad per mail worden toegestuurd) dragen daaraan bij. 
 
De Raad van Toezicht heeft, evenals dat in vorige jaren werd gedaan, het financieel toezicht in 2021 
vormgegeven door periodiek de aangeboden managementinformatie te bespreken in het bijzijn van de 
hoofdadministratie van de organisatie. In 2021 is de jaarrekening 2020 vastgesteld. De jaarrekening is voorzien 
van een goedkeurende controleverklaring door Verstegen Accountants en Adviseurs. De Raad heeft voor de 
bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening, de accountant in één van zijn vergaderingen uitgenodigd. De 
accountant heeft zijn bevindingen mondeling toegelicht en vragen van de leden van de Raad beantwoord. De 
begroting 2022 is in het verslagjaar aangeboden en door de Raad vastgesteld.  
 
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering en dank uit aan alle medewerkers, vrijwilligers en de Raad van 
Bestuur voor hun inzet en inspanningen in dit verslagjaar.  
 

J.J. Bruintjes, voorzitter                             R. Drenth, secretaris 
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3.7 Jaarverslag cliëntenraad van BCM 

 
Cliëntenraad BCM 
 
De cliëntenraad van BCM behartigt de belangen van alle cliënten van BCM en bestaat uit cliënten, 
vertegenwoordigers van cliënten, huurders die zorg afnemen en vrijwilligers. 
 
Qua organisatie valt verder het volgende te noemen: 
 
De bestuursassistent van BCM verzorgt de verslaglegging en de geestelijk verzorger is ondersteuner van de raad. 
 
Iedere laatste dinsdagmorgen van de maand is er overleg met de directie en zo nodig met de afdelingshoofden 
en anderen. Locatie is ’t Heerdje in Maarsheerd en twee keer per jaar in Beukenhof, waar in voorbereiding op 
de raadsvergadering zo mogelijk intern vooroverleg plaats vindt. Als subcommissie van de cliëntenraad 
functioneert een menucommissie die geregeld overlegt met de eerste verantwoordelijke van de voedingsdienst. 
BCM faciliteert de cliëntenraad van al wat nodig is voor haar werkzaamheden. 
 
De cliëntenraad van BCM is aangesloten bij de landelijke organisatie cliëntenraden LOC. Ze bezoekt de 
gezamenlijke bijeenkomsten met de ondernemingsraad, de raad van toezicht, het managementteam en de 
directie. In voor- en najaar is het door haar voorgedragen lid binnen de raad van toezicht ter vergadering. Met 
Menzis Zorgkantoor is er overleg. 
 
 
Vanwege de coronamaatregelen waren er echter een groot deel van het jaar géén vergaderingen en andere 
bijeenkomsten. Via e-mail werd er nog wel onderling contact gehouden. 
 
In het najaar kwam de raad gelukkig weer een paar keer bijeen en werd helaas als eerste het verlies van 
verschillende cliënten gememoreerd! 
 
Besproken werd: informatieverstrekking in coronatijd, regelingen in het restaurant, financiële positie van BCM, 
waardigheid en trots, uitbreiding huiskamers, samenwerking met verpleeghuis, zorgtechnologie en domotica, 
gezamenlijk overleg, inspectie brandweer, zorgvacatures, rookbeleid, menucommissie, multidisciplinair overleg, 
legionellabestrijding, huishoudelijke hulp, assortiment winkeltje, raad van toezicht, QR-code. 
 
 
Het was goed elkaar, zij het op voorzichtige wijze, weer te mogen ontmoeten en samen het goede te zoeken 
voor de cliënten. 
 
 
Jurjen Huisman, ondersteuner Cliëntenraad BCM 
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3.8  Jaarverslag vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) is opgenomen in de Wzd ter rechtsbescherming 
van cliënten. De CVP Wzd heeft tot taak de cliënt of diens vertegenwoordiger advies en bijstand te verlenen in 
aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname en 
verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van een klachtenprocedure. Daarnaast legt de CVP Wzd 
proactieve locatiebezoeken af om laagdrempelig met de doelgroep in contact te komen. 
 
In verband met de onafhankelijke en partijdige positie van de CVP Wzd wordt de inkoop verzorgd door de 
zorgkantoren. De zorgkantoren hebben hiervoor vier aanbieders gecontracteerd. Dat zijn Adviespunt 
Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem.  
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Meerjarenbeleid 

Het meerjarenbeleid van BCM vindt zijn basis in het beleidsplan 2017-2022. Hierin is de missie van BCM als volgt 
verwoord: 
Zorg en/of huisvesting ‘op maat’; daar draait het om en deze missie kent dan ook een korte en bondige 
samenvatting: ‘Wonen met zorg op maat’ 
 
BCM streeft naar een totaalconcept van wonen, zorg en welzijn, op Christelijke grondslag. Daar waar nodig zal 
en wil BCM zorgen en ondersteunen, maar dan wel in een (veilige) omgeving waar de cliënt zelf richting aan het 
leven geeft.  
 
Ook voor onze cliënten/huurders in de overige gebieden binnen de gemeente Stadskanaal, maakt BCM zich 
sterk voor een zo goed mogelijk woon, zorg - en leefklimaat.  
Centraal uitgangspunt is de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner. Ieder mens, 
waaronder ook de ouder wordende, wil de maximale zeggenschap hebben en (be)houden over zijn eigen leven. 
Dat bepaalt mede de kwaliteit van het bestaan. Niet de afhankelijkheid van zorg maar juist de zelfbepaling en 
zelfredzaamheid staan voorop. 

4.2  Algemeen beleid 

BCM is een organisatie met korte lijnen. Om voor iedereen duidelijk te krijgen wat de afspraken zijn, wat de 
samenhang is en wanneer een en ander gerealiseerd moet zijn, is een meerjarenbeleidsplan opgesteld. In het 
daaraan gekoppelde uitvoeringsplan wordt jaarlijks bepaald welke beleidspunten gerealiseerd moeten worden 
en wie hiervoor verantwoordelijk is. De resultaten, de aansturing, de bewaking en voortgang vindt plaats in het 
MT. Zowel het meerjarenbeleidsplan als ook het uitvoeringsplan worden besproken met de afdelingshoofden; 
vervolgens worden er afspraken gemaakt over de realisatie hiervan. De hoofden vertalen het uitvoeringsplan 
naar hun afdeling door een jaarplan te maken. Elk jaar evalueren ze het oude jaarplan en stellen SMART 
geformuleerde doelen op voor het nieuwe jaarplan. Het meerjarenbeleidsplan en de notulen van het 
hoofdenoverleg zijn voor iedereen te lezen op het intranet. De notulen van het MT worden besproken in het 
hoofdenoverleg. De afdelingshoofden worden door één afdelingshoofd vertegenwoordigd in het MT. 
 
De intramurale zorgverlening wordt aan de ene kant afgestemd op de vraag en aan de andere kant op de 
productieafspraken die gemaakt zijn met de zorgverzekeraars. De gemaakte afspraken worden uitgedrukt in 
WLZ/ZZP dagen. BCM tracht een zo stabiel mogelijke bezetting te realiseren. Fluctuaties in de zorg worden door 
een flexibele inzet van het personeel opgevangen. 
Cliënten met een lichtere zorgvraag komen niet meer in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Deze 
groep cliënten wordt in toenemende mate de mogelijkheid geboden om een appartement van BCM te huren 
waarbij ondersteuning van de zorgvraag een optie is. Veelal wordt de zorgvraag weggezet onder een WLZ-VPT 
indicatie (volledig pakket thuis). 
 
Door het opleiden en omscholen van niet-zorgmedewerkers speelt BCM in op de verwachte toekomstige 
arbeidskrapte in de zorgsector. Daarnaast verhoogt BCM het deskundigheidsniveau van de reeds bestaande 
groep zorgmedewerkers. BCM denkt zo in staat te zijn om de komende jaren, de zwaardere zorgvraag adequaat 
op te kunnen vangen. 
 
BCM richt zich ook op de wijk om alleenstaande ouderen onderling met elkaar in contact te brengen. BCM wil 
graag dat haar beide locaties, zowel de Beukenhof als Maarsheerd een ontmoetingsplaats worden voor deze 
groep ouderen.  
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4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 

Het kwaliteitsmanagementsysteem is goed geborgd in de organisatie. De medewerkers zijn op de hoogte van de 
procedures en processen. In 2021 liet BCM opnieuw het kwaliteitssysteem meten door een extern auditbureau 
(DNV) en behaalde opnieuw de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering. 
 

4.4 Kwaliteitsgelden 

BCM heeft in 2021 de toegekende kwaliteitsgelden voor ‘meer handen aan het bed’ volledig benut. Er is 
geïnvesteerd in zorgpersoneel, opleiding en domotica. De investering van deze gelden zijn verantwoord in het 
opgestelde kwaliteitsplan van BCM.  
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5 Cliëntperspectief 

5.1 Klanttevredenheid en verbeterparagraaf 

Jaarlijks wordt een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Door de coronacrisis en gewijzigde regels is 
gekozen om de tevredenheid op een andere wijze te meten. Per doelgroep is een rapport gemaakt met 
positieve- en verbeterpunten. Normaal gesproken worden de verbeterpunten tijdens overleggen besproken met 
de teams en de cliëntenraad. In 2021 hebben minder fysieke overleggen plaatsgevonden. De overleggen die 
plaats vonden stonden voornamelijk in het teken van de coronacrisis. De verbeterpunten zijn daardoor nog niet 
allemaal opgepakt, deze worden in 2022 meegenomen.  
 
NPS-score cliënten intramuraal (BCM breed):  
Intramuraal wordt de NPS-score gemeten met behulp van Qualtrics. Omdat de tevredenheid op een andere 
manier is gemeten vanwege de coronacrisis zijn er interviews met de cliënten gehouden. De uitkomsten van 
deze interviews zijn meegenomen tijdens het multidisciplinair overleg om zo toch een beeld te krijgen van de 
clientervaring. In 2021 wordt bekeken of de onafhankelijk gehouden interviews vervangen kunnen worden door 
reviews op Zorgkaart Nederland. 
     
      

Net Promoter Score 2019 Net Promoter Score 2020 Net Promoter Score 2021 

Promoters 17 36 cliënten  29 71 cliënten   33 cliënten  

Passive 30 64 cliënten  12 29 cliënten   13 cliënten 

NPS: 36 7.9  8.0 7.8 

 
 
Vertegenwoordigers cliënten 
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de mening van cliëntvertegenwoordigers is aandacht besteedt aan 
het achterlaten van een review op Zorgkaart Nederland. Hier kunnen vertegenwoordigers hun mening geven 
over de zorg bij BCM. In 2021 zijn in totaal 49 reviews achtergelaten. Het gemiddeld gegeven cijfer is een 8,6.  
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Thuiszorg (PREM): 
De PREM is in 2021 gemeten door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Argo/RUG) met behulp van schriftelijke 
vragenlijsten. 88% van de cliënten beveelt wijkverpleging van BCM Ouderenzorg aan (N=34).  
 
Prioriteitenmatrix 
 

 
 
 

5.2 Verbeterpunten uit jaarverslagen afdelingen 

Hieronder volgt een opsomming van verbeterpunten vanuit cliëntperspectief en de acties hierop afkomstig uit 
de jaarverslagen van de afdelingen.  
 
Jaarverslag somatiek (korenbloem en Klavertje 4, Maarsheerd) 
Welzijn: 
Wij werkten ook dit jaar weer aan goede zorg en speerpunt het welzijn kreeg een belangrijke plek in het 
dagelijkse leven van onze bewoners en de zorg wordt hierdoor ontlast, er waren voldoende zorgverleners die 
gemotiveerd en deskundig waren. Meer tijd voor persoonlijke aandacht en zorg die aansloot bij de wensen van 
de bewoners, met warme betrokkenheid van de familie en naasten. 
 
Innoveren: 
We zijn gestart met een werkgroep slimme INCO. Helaas door verschillende omstandigheden, mede door 
Corona, staat dit nu even op een laag pitje. 
We onderzoeken verschillende mogelijkheden om de zorg beter te organiseren, zo zijn we bij de firma Hertek 
geweest om kennis te maken met verschillende zorgtechnologiën zoals alarmering via smartphone. 
 
Vloerbedekking: 
Vanwege de toenemende zorgzwaarte is er om medewerkers te ontlasten, op elke kamer harde vloerbedekking 
gelegd door BCM. Op deze manier zijn we minder afhankelijk van de goede wil en het budget van nieuwe WLZ-
bewoners. 
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Ziekteverzuimbeleid: 
Helaas is het, mede vanwege de coronaperikelen, niet gelukt om het ziekteverzuim onder de 6% te houden 
ondanks het toch goed faciliteren tussen werk en privé. Corona heeft ook veel ziekte met zich meegebracht op 
de afdelingen. 
 
Methodisch werken: 
In het opleidingsplan zijn scholingen omtrent het methodisch werken opgenomen. Tijdens teamvergaderingen 
wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Het methodisch werken blijft continue onder de aandacht, het is een 
continu proces! 
In 2022 zal per afdeling een verpleegkundige worden aangesteld die het methodisch werken op zich gaat nemen 
en indien nodig hiervoor scholing gaat volgen. 
 
Wensboom: 
De wensboom wordt gebruikt als instrument om een beter beeld te krijgen van wat de wensen en behoeften 
zijn van bewoners. Ook krijgen we zo meer achtergrondinformatie van iemands leven. 
 
Personeelsbeleid, boeien en binden van medewerkers: 
Dit jaar zijn weer een aantal medewerkers opgeleid tot verzorgende IG en verpleegkundige. Per afdeling 
somatiek zijn er twee BBL- leerlingen die een rooster invullen en dit wisselt ieder jaar, een 1e en 2e jaar leerling. 
Ook hebben we BOL-leerlingen in het jaar 2021 een contract kunnen aanbieden na het afronden van hun studie.  
Dit beleid voeren we in het kader van boeien en binden en wordt de komende jaren gecontinueerd.  
 
Jaarverslag Beukenhof; Evaluatie afdelingsplan 2021 en vooruitblik Beukenhof 2021 
Activiteiten 
Voor 2021 waren er een aantal doelstellingen zoals het aanbieden van activiteiten zoals cliënten hebben 
aangegeven in de wensboom. Dit is niet gebeurt vanwege de corona. Ook het voornemen om klinische lessen te 
laten verzorgen door Lentis en Cosis over probleemgedrag is om die reden niet gelukt. Voor de 
keukenmedewerkers is er wel een HACCP-cursus geweest, maar een cursus belevingsgericht werken is om die 
reden en het feit dat we niets passends konden vinden niet doorgegaan. 
 

Zorg/ alle disciplines 
Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Er wordt nu gewerkt met tablets en 
looplijsten en de digitale agenda. Hier gaan we het komende jaar mee door. Er wordt nog niet door iedereen op 
de juiste manier gewerkt. Dit komt omdat er veel wisselingen in het team hebben plaats gevonden en de 
digicoaches tot twee keer toe zijn vertrokken naar een andere baan.  
 
Het methodisch werken, belevings- en bewegingsgericht werken zijn speerpunten binnen de organisatie.  Dit 
jaar willen we voor de Beukenhof onderzoeken of er een cursus is die geschikt is voor het gehele team waarin 
de problematiek, zoals die zich voordoet in ons tehuis vanuit alle disciplines wordt belicht.  Het is belangrijk om 
belevingsgericht te werken en ook te begrijpen wat bepaalde aandoeningen doen met een cliënt. Beter inspelen 
op het ziektebeeld, het gedrag en daardoor meer begrip krijgen voor de cliënt wat het belevingsgericht werken 
ten goede komt. 
 
Dagbesteding 
De dagbesteding is het afgelopen jaar niet uitgebreid met een extra dag zoals gepland was vanwege de corona. 
Er was veel ziekte onder de cliënten en weinig aanbod. We gaan voor 2022 eerst zorg dragen dat we alle 
groepen weer goed bezet hebben. Mogelijk dat we in de 2e helft van 2022 nog een extra dag kunnen openen. 
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Jaarverslag Thuiszorg 
Algemeen: 

 Gewenste tijdstip van zorgverlening: niet altijd realiseerbaar, maar er wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de wensen. 

 Bevorderen welzijn bewoners WLZ/VPT: aanwezigheid van activiteitenbegeleiders is uitgebreid en er 
wordt een huiskamer geopend voor cliënten zodra de situatie dit toelaat.  

 Minder medicatie incidenten door het invoeren van het EVS Medimo.  

 Implementatie van Medido om zelfregie te stimuleren) is geïmplementeerd. 
 

Personeelsbeleid en deskundigheidsbevordering: 

 Meerdere verzorgenden hebben de opleiding vpk niveau 4 afgerond en een aantal verzorgenden zijn 
gestart met de opleiding tot verpleegkundige.  

 Twee medewerkers zijn opgeleid tot verpleegkundige niveau 6.  

 Een aantal medewerkers vanuit de extramurale huishoudelijke zorg zijn gestart met de opleiding 
verzorgende IG. 

 Door de Covid 19 hebben niet alle geplande bijscholingen plaatsgevonden.  

 Wet zorg en dwang: uitrol is opgepakt in 2021.  

 MTO Covid-19: Aan de hand van de uitkomsten hoe men de eerste Covid-19 periode heeft ervaren is de 
informatie naar medewerkers omtrent beleid en maatregelen uitgebreid. Krapte van PBM is niet 
voorgekomen.  
 

Stakeholders: 

 Binnen de verschillende netwerken is veel overleg niet door gegaan. Vanuit het netwerk palliatieve zorg 
hebben de reguliere overleggen wel doorgang gehad middels Zoom/Teams. Steeds meer wordt deze 
vorm van overleg opgepakt ook door de andere netwerken. 

 
Jaarverslag pg-afdelingen en Dagbesteding 
Kwaliteitsverslag pg-afdelingen Madelief, Anemoon en Dagbesteding Fluitekruid. 
 
Het jaar 2021 is vooral gebruikt om zicht te krijgen op het reilen en zeilen binnen de verschillende afdelingen. In 
november 2020 is een nieuwe leidinggevende begonnen. Voel- en zichtbaar is de menselijke maat binnen de 
afdelingen. Er wordt gewerkt vanuit grote betrokkenheid en er wordt warme zorg gegeven. In de opmars naar 
zware zorg is het noodzakelijk om te professionaliseren, zonder afbreuk te doen aan al het goede wat er al is. 
Speerpunten zijn persoonsgerichte zorg en integraal samenwerken. We moeten collega’s meenemen in de 
ontwikkelingen naar verpleegzorg, met als doel dat bewoners niet meer verhuizen en binnen BCM blijven 
wonen. Hierbij is de visie dat een bewoner zijn leven mag voortzetten zoals hij dat thuis gewend was en dat 
daarbij ook aanvaardbare risico’s horen. Wat hierin wel of niet acceptabel is wordt besloten vanuit een dialoog 
met alle betrokken partijen. Om dit proces beter te laten verlopen is op 1 januari 2022 een 
kwaliteitsverpleegkundige (hbo-niveau 5-6) binnen de teams komen werken. Zij dient ter ondersteuning in het 
bewonergebonden zorgproces en levert een bijdrage aan de professionalisering van de individuele medewerker 
en het team. 
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5.3 Indicatoren basisveiligheid 

Decubitus: 
Binnen BCM zijn wondverpleegkundigen werkzaam die in overleg met de huisarts of de specialist 
ouderengeneeskunde een behandelplan opstellen en de genezing van de wonden evalueren. Voorkomen van 
decubitus is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie. Risicosignalering vindt minimaal 2 keer per jaar 
plaats en zonodig worden antidecubitus maatregelen ingezet. 
Ook worden er cyclisch klinische lessen gegeven over wondzorg en volgen de medewerkers scholing/symposia. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen: 
Vrijheidsbeperkende maatregelen worden alleen toegepast op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt. Dit wordt in 
het zorgleefplan opgenomen. Vanwege de nieuwe wet Zorg en Dwang is er een werkgroep die alternatieven 
onderzoekt en een cultuuromslag probeert te bewerkstellingen. Doel hierbij is te gaan van ‘zorgen voor’ naar 
‘zorgen dat’, waarbij de kwaliteit van leven voor het beperken van risico’s gaat, waarbij de zaak is de risico’s zo 
klein mogelijk te maken. In principe vinden vrijheidsbeperkende maatregelen alleen plaats op verzoek van de 
bewoner/ wettelijk vertegenwoordiger. Eind 2021 zijn er WZD-functionarissen aangesteld. De eerste overleggen 
met deze functionarissen vinden plaats in 2022.  
 
Medicatie fouten/Medicatie review: 
Er wordt veel aandacht besteedt aan medicatieveiligheid.  Iedere zes weken worden medicatie-incidenten 
besproken in de teams en wordt er door de MIC-commissieleden de beslisboom ingevuld van ieder incident om 
zo de oorzaak te kunnen achterhalen. De module medicatieverstrekking is in 2021 opgenomen in de e-learning. 
 
BCM werkt met een EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem). Het medicatiebeleid wordt minimaal één keer per 
jaar geëvalueerd (medicatiereview) met de apotheek, nursepractitioner en zorgmedewerker om onnodig 
medicatiegebruik te voorkomen. Incidenten worden gemeld in het Elektronisch cliëntendossier (ECD). Per 
kwartaal worden overzichten gegeneerd om trends te signaleren en waar mogelijk van fouten te leren. 
 
Aandacht voor eten en drinken: 
Hier wordt door de contactverzorgende 2x per jaar tijdens het bespreken van het zorgleefplan en de CTO 
aandacht aan besteed, gewenste hulp bij eten en drinken, voorkeur voor tijd en plaats, voorkeuren voor 
bepaald eten en drinken, tussendoortjes. Voorkomen van ondervoeding en ondergewicht, 3-maandelijkse 
wegingen. 
 
Advance Care Planning: 
Afspraken over het wel of niet reanimeren zijn bij alle bewoners vastgelegd in het zorgdossier. Bij een aantal 
bewoners staat in de cliënttypering het wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, 
zoals antibiotica en wel of geen ziekenhuis opname. 
 
Continentie: 
In het zorgplan worden de voorkeuren en gewoontes t.a.v. toiletgang geregistreerd. Iedere afdeling heeft een 
aandachtsvelder die zonodig adviseert over passend gebruik van incontinentiematerialen. De aandachtsvelders 
worden regelmatig op hun gebied geschoold.   
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5.4 Cliëntportaal 

BCM maakt gebruik van een cliëntportaal. Contactpersonen en cliënten kunnen zelf inloggen in hun Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD). Ze hebben daarmee inzage in het zorgleefplan en de dagrapportage. Middels een 
toestemmingsformulier houdt de cliënt de regie en kan hiermee aangeven wie toegang krijgen tot het dossier.  

5.5 Vertrouwenspersoon 

Voor cliënten is de geestelijk verzorger de vertrouwenspersoon van BCM.  In 2021 is hier geen beroep op de 
geestelijk verzorger gedaan.  

5.6 Conclusies en vervolgacties 

De cliëntenraad vervult een belangrijke rol binnen BCM en wordt als waardevolle gesprekspartner gezien. Ze 
behartigen de clientbelangen en hebben regelmatig ruggespraak met hun achterban en met de landelijke 
cliëntenraden.  
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6 Prestaties primaire processen 

6.1 Kwaliteitskader VVT 

Een groot deel van het kwaliteitskader VVT is inmiddels geïmplementeerd. Ook aan de eisen van het 
kwaliteitskader wijkverpleging wordt voldaan. In 2021 is er verder gewerkt aan implementatie in samenwerking 
met collega-organisaties. Er wordt continu gezocht naar efficiënte manieren van ‘leren van elkaar’ door een 
kijkje bij elkaar in de keuken te nemen en het signaleren en analyseren van de kwaliteitsindicatoren. Uiteraard is 
dit iets lastiger geweest in 2021 tijdens de Coronacrisis.  
 
Om de mondzorg te verbeteren binnen de locaties zijn in 2021 afspraken met een tandarts gemaakt, die ook in 
huis kan komen. De financiering zal via de cliënt (en evt. verzekering) geregeld moeten worden. Wanneer 
cliënten in zorg komen inclusief behandeling, zullen de kosten vergoed worden door BCM. In de teams is in 2019 
een verbeterslag gemaakt m.b.t. kennis en signalering goede mondzorg. Dit is in 2021 gecontinueerd. 

6.2 Melding Incidenten Cliënten (MIC) 

De doelstelling uit de vorige directiebeoordeling van maximaal 150 valincidenten per jaar is helaas niet gehaald. 
Zie hiervoor onderstaande tabel. 
  

 Val 

incidenten  

2018 

Aantal 

gevallen 

cliënten  

Val 

incidenten 

2019 

Aantal 

gevallen 

cliënten  

Val 

incidenten 

2020 

Aantal 

gevallen 

cliënten  

Val 

incidenten 

2021 

Aantal 

gevallen 

cliënten  

BCM 523 216 285  145 341 154 310 225 

Het aantal valincidenten is toegenomen, evenals het aantal cliënten dat valt.  
 
In onderstaande tabel zijn de valincidenten per afdeling gesplitst. In de tabel wordt zichtbaar dat met name in 
de thuiszorg veel valincidenten plaatsvinden. Dit komt onder andere doordat ook cliënten met 
alarmeringscontract (die niet in zorg zijn) meegenomen worden in de MIC. 
 

Afdeling Totaal aantal valincidenten Totaal aantal cliënten   

Beukenhof 47 35 

Dagopvang 4 4  

Thuiszorg 125 97 

Klavertje 4 19 15 

Korenbloem 36 22 

Anemoon 39 30 

Madelief 40 22 

Totaal 310 225 

 
In principe worden alle incidenten in de teamoverleggen besproken om herhaling (waar mogelijk) te 
voorkomen. Door de coronaperikelen is er enige vertraging ontstaan in de reguliere teamoverleggen. In deze 
overleggen worden de valincidenten geanalyseerd. Daarnaast worden incidenten eens per kwartaal samen met 
de beleidsmedewerker en vertegenwoordigers van alle afdelingen in de MIC-commissie besproken. Ook deze 
overleggen hebben vertraging opgelopen. Wat opvalt is dat vooral het aantal valincidenten in de thuiszorg een 
grote stijging laat zien. Dit kan te maken hebben met de gezondheidstoestand van de cliënten.  Men blijft langer 
thuis wonen en krijgt minder snel een indicatie voor het verzorgings- of verpleeghuis.  
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Daarnaast worden de cliënten die geen zorg ontvangen van BCM maar wel een alarmering hebben van BCM 
meegenomen in de MIC. Wanneer een huurder met alarmeringscontract op de bel drukt vanwege een val, 
wordt er een MIC-melding gemaakt in het ECD zodat de historie inzichtelijk is zodra iemand wel in zorg komt.  In 
2022 wordt er een anti-valdag georganiseerd om de bewoners en cliënten alert te maken op hun eigen 
verantwoordelijkheid m.b.t. veiligheid in woon- en leefomgeving en het belang van beweging. Ook worden de 
mogelijkheden onderzocht voor implementatie van de “heupairbag” om ernstig letsel na een val te voorkomen. 
De doelstelling voor 2022 is het terugdringen van het aantal valincidenten naar maximaal 150. 
 
Aantal medicijnincidenten door fout of vergissing van medewerkers 
Er wordt veel aandacht besteedt aan medicatieveiligheid. Zowel op de afdelingen als in de thuiszorg worden 
fouten met medicatieverstrekking gemaakt. Daarnaast is de module medicatieverstrekking opgenomen in het e-
learning aanbod. Op de intramurale afdelingen heeft dit zijn vruchten afgeworpen en worden veel minder 
fouten gemaakt. In de Thuiszorg worden meer fouten omtrent medicatie gemaakt. Veel fouten hebben te 
maken met niet of foutief aftekenen van medicatie.  
 
In 2019 is binnen Maarsheerd het EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) van Medimo ingevoerd, met de 
mogelijkheid tot digitaal aftekenen om de kans op fouten te verminderen. Ook is dit een eis voor verblijf met 
behandeling, dat aan BCM is toegekend. In 2020 zijn ook Beukenhof en de thuiszorg gestart met Medimo. 
 
Medicatie wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd met de zorg, huisarts (of SOG/NP-er) en de apotheker 
(medicatiereview) om onnodig medicatiegebruik te voorkomen.   
De doelstelling voor 2021 was het terugdringen van medicatie incidenten tot maximaal 100. Dit is bijna gehaald. 
Voor 2021 is opnieuw de doelstelling om het aantal medicatie incidenten terug te dringen tot maximaal 100. 
 
 Medicijnincidenten 

door fout 

medewerker 

Medicijnincidenten 

door fout 

medewerker 

Medicijnincidenten 

door fout 

medewerker 

Medicijnincidenten 

door fout 

medewerker 

 2018 2019 2020 2021 

BCM 185 123 113 78 
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Aantal medicijnincidenten door fout of vergissing van medewerkers 

Afdeling 1e kwart 2021 2e kwart 2021 3e kwart 2021  4e kwart 2021 

Beukenhof 3 2 2 1 

Dagopvang 0 0 0 0 

Thuiszorg 6 8 8 10 

Havenplein 0 0 0 3 

Korenbloem 3 3 3 2 

Klavertje 4 1 4 4 0 

Anemoon 1 2 2 2 

Madelief 1 3 3 1 

 

In grafiekvorm weergegeven ziet het er als volgt uit: 

 

6.3 Conclusie en vervolgacties 

De incidenten die plaatsvinden binnen BCM worden over het algemeen goed gemeld. De leden van de MIC-
commissie bespreken alle incidenten die op hun eigen afdeling hebben plaatsgevonden binnen het 
afdelingsoverleg. Helaas zijn in 2021niet alle overleggen doorgegaan in verband met corona. In 2022 zal de MIC-
commissie weer een belangrijke rol spelen en zullen incidenten (met de oorzaak, achterhaald door de 
beslisboom in te vullen) besproken worden in de teams om waar mogelijk herhaling te voorkomen. 
Speerpunten in het beleid blijven het terugdringen van medicatie- en valincidenten.  
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7 Meldingen cliënten 

7.1 Algemeen 

Meldingen van cliënten worden geregistreerd op een formulier en geanalyseerd door de kwaliteitsfunctionaris. 
De bevindingen worden elk kwartaal besproken in het MT om eventuele verbetertrajecten uit te zetten.  

7.2 Externe klachtencommissie 

De externe klachtencommissie heeft geen officiële klacht binnengekregen in 2021.  

7.3 Klachtenregistratie 

Binnen BCM werken wij met zogeheten klascoformulieren. Klasco staat voor klachten, suggesties en 
complimenten. Cliënten kunnen deze formulieren zelf pakken op een voor hen bekende plek. De werkwijze is 
dat het klasco-formulier wordt ingevuld en dat de leidinggevende binnen twee weken reageert naar de cliënt op 
de ondernomen acties. Het klascoformulier is uitgelegd in de teamoverleggen, evenals de werkwijze en het nut 
van dit formulier.  
 
Klachtenanalyse jaar 2021 
Ook in 2021 is gebruik gemaakt van de klascoformulieren. In onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel 
complimenten (21) klachten (13) en suggesties (0) erbinnen zijn gekomen. De klachten, complimenten en 
suggesties zijn vervolgens per categorie weergegeven. 
 

 

7.4 Conclusie en vervolgacties 

Het klasco-formulier wordt minder goed gebruikt dan eerder. De klachten die binnenkomen worden in de lijn 
opgelost. In de gang van Maarsheerd staat een ideeënbus. Deze bus kan tevens gebruikt worden om 
klascoformulieren in te deponeren. Ideeën, klachten en complimenten worden hierin verzameld. In het 
hoofdenoverleg zal opnieuw besproken worden dat het Klasco-formulier een belangrijke functie heeft; en ook 
voor “kleine” klachten gebruikt mag worden. 
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8 Personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is vastgelegd in het personeelshandboek. Alle personele regelingen staan op het intranet 
en zijn voor alle medewerkers inzichtelijk.   

8.1 Personeelssamenstelling 

Het aantal personeelsleden is in 2021 gegroeid naar 323 medewerkers. Hiervan waren er 29 oproepkrachten, 
265 parttimers en 7 fulltime medewerkers. Door de coronacrisis zijn de vrijwilligerswerkzaamheden tijdelijk 
gestopt. Alleen bij het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding is er inzet van vrijwilligers.  
 
De personeelssamenstelling is conform de indicaties en de normen van de NZA. De daadwerkelijke kwalitatieve 
en kwantitatieve inzet per locatie/afdeling is dynamisch omdat deze wordt afgestemd op de zorgvraag van de 
cliënten, de indicatie van de aanwezige cliënten is hierin bepalend. 
 
Hieronder wordt, in zowel tabel als in grafiek, de personeelssamenstelling van BCM in aantallen met het aantal 
fte’s getoond. 
 

Organisatieonderdeel aantal mdw Totaal fte fte totale zorg fte tbv zzp 4 tm 10 

Wonen met Zorg MH 145 90,00 67,45 65,28 

Wonen met Zorg BH 47 22,42 19,37 13,38 

Thuiszorg 81 46,62 32,41 11,49 

Dagbesteding 10 4,44 4,43 0 

Andere Afdelingen 4 5,84 5,58 0 

Kwaliteitsgelden 24 16,79 16,53 16,53 

Ondersteunende functies 12 12,32 0 0 

 323 198,43 145,77 106,68 

 
Grafiek: aantal medewerkers en totaal fte per organisatieonderdeel 

 
Voor de organisatieonderdelen Wonen met Zorg Maarsheerd, Beukenhof en voor de Thuiszorg is er een 
uitsplitsing gemaakt van het niveau, zowel in tabel als in grafiek. 
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Locatie Maarsheerd 

Wonen met Zorg Maarsheerd 
Aantal 

medewerkers Aantal fte 

Niveau 1 16 6,07 

Niveau 2 15 8,03 

Niveau 3 51 42,19 

Niveau 4 13 7,27 

Niveau 6 2 2,02 

Leerling niv.3 8 2,77 

Leerling niv.4 2 3,75 

Overig (Facilitair) 38 17,90 

  145 90,00 

 
Grafiek: aantal medewerkers per niveau en in aantal fte 

 
 
Locatie Beukenhof 

Wonen met Zorg Beukenhof 
Aantal 

medewerkers Aantal fte  

Niveau 1 4 0,00 

Niveau 2 7 0,62 

Niveau 3 17 11,24 

Niveau 4 4 4,18 

Leerling niv.3 4 0,97 

Leerling niv.4 2 1,62 

Niveau 6 2 1,04 

Overig (facilitair) 7 4,46 

  47 22,42 
Grafiek: aantal medewerkers per niveau en in aantal fte 
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Thuiszorg 

Thuiszorg Aantal medewerkers Aantal fte 

Niveau 1 28 15,43 

Niveau 2 2 0,54 

Niveau 3 30 18,26 

Niveau 4 12 6,23 

Niveau 6 3 2,52 

Leerling niv.3 2 0,59 

Leerling niv.4 2 1,74 

Leerling niv.6 2 1,31 

  81 46,62 
 
Grafiek: Thuiszorg aantal medewerkers per niveau en in aantal fte 
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8.2 Aard van de aanstelling 

BCM heeft het volgende beleid bij indiensttreding. Voor zorgmedewerkers geldt dat wanneer bij de huidige 
werkgever men een contract voor onbepaalde tijd heeft dat BCM dit eveneens geeft. Heeft de zorgmedewerker 
dit niet dan wordt eerst een jaarcontract aangeboden. Na 1 jaar wordt in overleg met de leidinggevende 
bepaald of het dienstverband wordt omgezet naar onbepaalde tijd of dat het met een jaar verlengd wordt. Voor 
de overige zorgfuncties geldt de ketenregeling, dat na 3 tijdelijke contracten of drie jaar aansluitende tijdelijke 
contracten het contract wordt omgezet naar een vast contract.  
 

Organisatieonderdeel 
aantal zorg 

medewerkers 
vast 

contract 
tijdelijk 
contract 

vast 
contract 

in % 

tijdelijk 
contract 

in % 

Beukenhof 40 30 10 75,00% 25,00% 

Maarsheerd 107 91 16 85,05% 14,95% 

Thuiszorg 57 57 0 100,00% 0,00% 

Dagbestedingen 10 6 4 60,00% 40,00% 

Kwaliteitsgelden 24 15 9 62,50% 37,50% 

 238 199 39 83,61% 16,39% 

 
 

8.3 Personeel per leeftijdscategorie 

Bij BCM werkt meer dan 49% medewerkers in de leeftijdscategorie 46 jaar en ouder, dit percentage is 2% hoger 
dan vorig jaar. Het is een landelijke trend in de ouderenzorg dat oudere medewerkers met een vast contract 
niet snel een andere werkgever opzoeken. Jongere medewerkers daarentegen krijgen bij indiensttreding vaak 
een tijdelijk contract waardoor de uitstroom groter is.   
 
 
Grafiek: aantal medewerkers per leeftijdscategorie en leeftijdsopbouw in percentage 
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8.4 Personeelsverloop 

Het verlooppercentage geeft aan hoeveel medewerkers in een jaar uit dienst zijn getreden. Gemiddeld gezien 
wordt een verlooppercentage van 10% als gezond gezien. Een laag percentage is niet goed omdat je dan als 
organisatie niet vernieuwt. Een hoog percentage is niet goed, omdat je dan de continuïteit niet kan waarborgen 
en veel geld moet steken in werving- en selectieprocedures. Over 2021 bedraagt het verlooppercentage bij BCM 
25,7%, vorig jaar was dit nog 11,7%. Reden van het ruim hoger verloop is dat BCM besloten heeft niet mee te 
doen aan het aanbestedingstraject Ondersteuning Zelfredzaamheid en Ondersteuning Huishouden voor de 
periode 2022 t/m 2023 bij de gemeente Stadskanaal.  
 
Personeelsverloop in aantallen 

 
 
 

 
 
 
Grafiek: instroom aantal medewerkers en percentage per leeftijdscategorie 
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Grafiek: uitstroom medewerkers in aantallen en percentage per reden 

 
 
 
 

Wat opvalt is het hoge aantal instroom en uitstroom van medewerkers in de leeftijdscategorie ≤ 25 jaar. Vaak 
zijn het jongeren die naast hun opleiding een bijbaantje hebben genomen en jongeren die na diplomering op 
zoek zijn naar een grotere contractomvang.  
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rol van casemanager.   
Het ziekteverzuim% over 2021 bedraagt exclusief Covid-19 gerelateerd verzuim 6,81% en is licht gestegen t.o.v. 
vorig jaar namelijk met 0,22%.  Het verzuim in de VVT-sector over 2021 bedraagt 8,03% en is met ruim 1% 
gestegen t.o.v. 2019 (6,92%).  
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Het verzuim van 6,81% over 2021 bestaat uit Kortdurend verzuim 1,30%, Middellang verzuim 2,36% en 
Langdurend verzuim 3,15%. 
Het Covid-19 gerelateerd afwezigheid/verzuim over 2021 bedraagt gemiddeld 1,2% 

8.6 Werkkostenregeling 

Het aantal medewerkers dat mee kan doen aan het fietsenplan is vastgesteld op 20 medewerkers per jaar. 
Daarnaast kunnen medewerkers via het meerkeuzearbeidssysteem (MKSA) gebruik maken van een fiscale 
gunstige regeling ten aanzien van de betaalde contributie voor fitness of andersoortige sporten in een 
sportschool of het volgen van yogalessen. In 2021 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom 
tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. De verruiming is mede gebruikt om de medewerkers in februari een extra 
attentie te geven als blijk van waardering voor hun inzet tijdens de coronaperiode. Daarnaast hebben er in 2021 
meer medewerkers meegedaan, in totaal 21, aan het fietsenplan.  

8.7 Vertrouwenspersoon 

Sinds 1994 is het bij wet verplicht seksuele intimidatie, agressie en geweld op de werkplek aan te pakken. 
Bestrijding hiervan is een zaak van de hele organisatie. Daartoe is er een vertrouwenspersoon aangesteld in de 
persoon van Karin Addens.  

8.8 Meldingen incidenten medewerkers (MIM) 

In 2021 zijn er 17 Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM) gemeld. Medewerkers geven in de melding aan 
wat de oorzaak is van het incident. Bij meldingen wordt actie ondernomen om herhaling van het incident te 
voorkomen.  

8.9 Arbocommissie 

De arbocommissie houdt zich bezig met het arbobeleid; onder ander met het opstellen van de RI&E, 
bedrijfshulpverlening, ziekteverzuimbeleid en het nemen van kennis van de incidentenrapporten en het 
opstellen van richtlijnen en instructies over veilig en gezond werken.  De RI&E voor beide locaties zijn in 2017 
getoetst door een externe deskundige. Verbetermaatregelen zijn geïmplementeerd. Jaarlijks is er 2 keer een 
overleg waarin de voortgang van de RI&E wordt gevolgd. In 2021 is er een start gemaakt om de RI&E opnieuw 
uit te voeren. Elke afdeling heeft de beschikking over een ergocoach.  

8.10 Opleiding en deskundigheidsbevordering 

Het opleidingsbeleid neemt een belangrijke plaats in het personeelsbeleid.  Door op tijd in te spelen op de 
veranderingen in de zorg worden opleidingen naar een hoger niveau gestimuleerd (van niveau 1 naar 2; van 2 
naar 3; van 3 naar 4 en van 4 naar 6). Daarnaast is het van belang dat door de (verwachte) krapte op de 
arbeidsmarkt BCM hierop inspeelt en niet zorg personeel opleidt voor in de zorg.  
 
Het opleiden en trainen van medewerkers in 2021 is door de corona anders verlopen dan gebruikelijk. In plaats 
van fysieke lessen te kunnen volgen werd er voornamelijk online lessen gegeven. De praktijktoetsen op school 
zijn met in achtneming van de beschermende maatregelen gelukkig wel doorgegaan, hierdoor hebben 
medewerkers geen leerachterstand opgelopen.   
 
Ondanks de coronacrisis is er in 2021 vastgehouden aan het strategisch opleidingsbeleidsplan en is ingezet op 
extra opleiden. Zo zijn er opnieuw 4 huishoudelijke medewerkers gestart met de BBL-opleiding Verzorgende IG. 
In totaal volgden 23 medewerkers een BBL-opleiding, waarvan 11 de opleiding Verzorgende IG, hiervan hebben 
3 medewerker in 2021 het diploma behaald en is 1 medewerker gestopt met de opleiding, 12 medewerkers 
volgen de opleiding MBO Verpleegkundige, hiervan hebben 7 medewerkers het diploma in 2021 behaald en 2 
medewerkers volgen de opleiding hbo-verpleegkundige niv.6.  
Daarnaast hebben 4 medewerkers het diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie behaald en 2 
medewerkers het diploma Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek. Tevens hebben 15 zorgmedewerkers, 
werkzaam op de huiskamers en/of op de dagopvang, de scholing Welzijn coach eind 2021 afgerond, dit betreft 
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een op maat gemaakte scholing van 20 lesdagen, gegeven door het Noorderpoort. Verder zijn 2 medewerkers 
gestart met de opleiding Praktijkopleider, waarvan 1 een hbo-opleiding en de andere een mbo-niveau 4. 
 
Grafiek: aantal medewerkers deelgenomen aan scholing 

 
 
 

8.11 Werving en selectie 

Vacatures worden eerst intern geplaatst, wanneer de interne vacature geen geschikte kandidaat oplevert wordt 
er gekeken of er geschikte kandidaten in portefeuille zijn. Is dit niet het geval dan wordt de vacature extern 
geplaatst. Voor het extern plaatsen van vacatures wordt gebruik gemaakt van Zorgplein Noord, een digitale 
vacaturesite en de vacatures worden op facebook geplaatst. Door de arbeidsmarktproblematiek wordt het 
steeds moeilijker om vacatures in te vullen. Voor het eerst in 2021 is er op een openstaande vacature in de 
functie van verpleegkundige niv. 4 in de Beukenhof geen reactie binnengekomen. Verder zijn er geen reacties 
ontvangen op extern geplaatste vacatures voor medewerkers in de flexpool. Het invullen van vacatures gebeurt 
nu voornamelijk door het aannemen van pas gediplomeerde BOL-stagiaires en door gediplomeerde BBL-
medewerkers. 

8.12 Samenwerking arbeidsmarkt 

In de provincie Groningen hebben de organisaties voor verpleging en verzorging, het zorgkantoor en de 
onderwijsorganisaties de handen in elkaar geslagen om een gezamenlijke invulling te geven aan het vraagstuk 
aanpak arbeidsmarkt. Vanwege de toenemende spanning op de arbeidsmarkt zijn we intensief betrokken bij de 
‘regionale actieplannen aanpak tekorten’ (RAAT).  
 

8.13 Conclusie en vervolgactie 

Het personeelsbeleid is een continu proces. Op verzoek van het MT en/of OR of door een veranderde wet- en 
regelgeving wordt er nieuw beleid gemaakt of het huidige beleid aangepast. Het personeelshandboek is voor 
alle medewerkers en stagiaires te vinden op het intranet.                        
Het opleidingsbeleid heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid door de toekomstige verwachte 
zwaardere en veranderende zorg.  
 
 
Risico: Hoog (voldoende en goed opgeleid personeel zijn de basisvoorwaarden voor de zorgverlening). 
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 9 Diensten door derden 
BCM sluit, in principe, 2-jaarlijkse contracten af. Na afloop van het contract worden leveranciers die naar 
tevredenheid van BCM hebben geleverd opnieuw uitgenodigd te offreren. Hiertoe worden de kwaliteitseisen 
geëxpliceerd in een programma van eisen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de dienstverlening aan de gestelde 
eisen voldoet. 
 
BCM betrekt een aantal diensten van derden die kritisch zijn voor het primaire proces, met deze leveranciers 
wordt jaarlijks een leveranciersbeoordeling mee gehouden. 

9.1 Ketenzorg 

BCM zit in ketenzorg voor dementie en het palliatief netwerk. Voor de ketenzorg dementie wordt er 
deelgenomen aan de stuurgroep. BCM beschikt over wijkverpleegkundigen niveau 6, die als ‘casemanagers 
dementie’, de afdelingen ondersteunen bij de specifieke zorg voor dementie. Daarnaast worden ze ingezet om 
cliënten met dementie en mantelzorgers in de thuiszorg te ondersteunen. 
 
Het palliatief netwerk is een initiatief vanuit de regio Oost-Groningen. Inmiddels heeft elke afdeling van BCM 
een aandachtsvelder geschoold, die extra ondersteuning kan bieden bij de terminale fase van een cliënt aan 
zowel verzorgenden, familieleden als de cliënt zelf. Daarnaast neemt BCM deel aan de stuurgroep en de 
inhoudelijke werkgroep van het palliatief netwerk. 
Andere ketenpartners voor BCM zijn huisartsen, de Blanckenborg, Zorggroep Meander, Lentis en VNN. 
Gesprekken vinden regelmatig plaats om de verstandhouding goed te houden en eventuele knelpunten te 
bespreken.  BCM neemt tevens deel aan bestaande overleggen in de gemeente Stadskanaal waar alle partijen 
aan tafel zitten, zoals het WWZ-overleg.  

9.2 Conclusie en aanbevelingen 

Evaluaties hebben over 2021 plaatsgevonden. De directie en het MT beheren deze processen en geven een 
conclusie en aanbevelingen met betrekking tot de samenwerking met deze diensten. Aan het eind van elk jaar 
wordt de dienstverlening geëvalueerd met leveranciers. Met ketenpartners heeft BCM regelmatig overleg op 
alle niveaus. BCM heeft een positieve uitstraling naar ketenpartners. 

10  Interne audit 

In 2019 is een auditplan voor 2021 vastgesteld door het MT. Door de beperkingen die het Coronavirus met zich 
meebracht konden niet alle audits doorgang vinden. Er is 1 dag geauditeerd op de afdelingen waar de externe 
audit niet gehouden werd. Hier werden 2 bevindingen (2e categorie) vastgesteld. De bevindingen worden tijdens 
audits geverifieerd en waar mogelijk ook gecontroleerd op andere afdelingen. In 2021 wordt na de lockdown en 
het opheffen van de beperkingen een nieuwe auditplanning vastgesteld. Het intern auditteam houdt observatie 
audits op de afdelingen, om een compleet beeld te krijgen van de zorgverlening en de ervaringen van de 
cliënten.  
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11 Wet en regelgeving 

De financiering voor de VVT-sector is gewijzigd en dit heeft een forse administratieve lastenverzwaring met zich 
mee gebracht. De financiering komt uit verschillende potjes; ZVW, WLZ en WMO. Aandachtspunt is om alle 
stromingen goed in het ECD neer te zetten zodat de administratieve lasten voor de zorg zoveel mogelijk beperkt 
worden. De wet zorg en dwang is aangenomen door de kamer en heeft wel veel gevolgen voor de zorg. Er is een 
werkgroep benoemd om te inventariseren wat er wijzigt en hoe dit het best geïmplementeerd kan worden 
binnen BCM.  
 
Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft BCM met de verschillende geledingen binnen de organisatie, 
de cliëntenraad en de Raad van Toezicht gediscussieerd over de inhoud en de uitgangspunten van dit 
kwaliteitskader. De discussies en gesprekken over dit onderwerp hebben een dusdanige output opgeleverd, dat 
BCM momenteel over een kwaliteitsplan beschikt waarbij de cliënten een grote inbreng hebben gehad en dat 
voldoet aan het kwaliteitskader. 

11.1 Casemanagement dementie  

BCM neemt deel aan het Netwerk Dementie Groningen. Dit houdt in dat we casemanagement leveren aan 
cliënten in de thuiszorg. Ook intramuraal kan een beroep op de casemanager gedaan worden. BCM werkt 
samen met verpleeghuis Blanckenborg en Zorggroep Meander met betrekking tot de verpleeghuiszorg en de 
MDO’s. De behandeluren van het medisch team zijn in 2021 uitgebreid.  

11.2 Conclusie en aanbevelingen 

Nieuwe wet en regelgeving blijft de VVT-sector bezighouden. Ontwikkelingen worden door BCM op de voet 
gevolgd en waar nodig geïmplementeerd. Om dit te bewerkstelligen neemt BCM deel aan diverse netwerken en 
werkt BCM samen met ketenpartners.  

12  Toegankelijkheid  

De verzorgingshuizen van BCM zijn beide zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer; voor de deur van 
beide locaties is een bushalte gesitueerd. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen rondom beide 
verzorgingshuizen. Locatie Maarsheerd heeft een centraal gelegen restaurant dat zeven dagen per week van 
9.00 uur tot 20.00 uur geopend is. Locatie Maarsheerd heeft een huisartsenpost en een intakebalie waar vragen 
over zorg, welzijn en wonen gesteld kunnen worden. De organiseerde activiteiten zijn toegankelijk voor de eigen 
bewoners als de bewoners uit de wijk. BCM is 24 uur per dag via een centraal nummer bereikbaar. Beide 
verzorgingshuizen zijn goed toegankelijk voor mindervaliden.  
 
BCM is voor de extramurale zorg 24 uur per dag bereikbaar voor alle zorgvragen. Alle wooncomplexen, bedoeld 
voor senioren, zijn uitgerust met een alarmering voorzien van een spreek en luisterverbinding. De wachtlijsten 
voor de verzorgingshuizen kunnen variëren, maar zijn gemiddeld 3 tot 4 maanden; door de vele combinaties van 
zorg die BCM biedt, wordt er bij crisiszorg altijd een oplossing gevonden. Zo mogelijk biedt BCM in eerste 
instantie overbruggingszorg aan, eventueel in combinatie met extramurale zorg. Voor een aantal cliënten is 
door deze combinatie een adequaat zorgaanbod geboden, waardoor opname in het verzorgingshuis overbodig 
is geworden. 
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13 Veiligheid  

Veiligheid binnen de verzorgingshuizen van BCM kent een hoge prioriteit; dit geldt zowel voor de bewoners als 
medewerkers. BCM beschikt over een adequaat videotoezicht in de centrale hal en bij de ingangen van de 
seniorencomplexen. Om het toezicht in de centrale hal te vergroten is heeft BCM een vrijwilligersproject: 
Gastheer/Gastvrouw. Deze vrijwilligers bezetten in de avonduren, zeven dagen per week de receptie, hebben 
hier een toeziend oog en vervullen binnen bepaalde kaders een assisterende rol bij cliënten en hun bezoekers. 
 
Daarnaast heeft BCM in het verslagjaar evenals de voorgaande jaren verschillende veiligheidsaspecten 
aangepast en eventueel aangescherpt, te weten: 
• Vaststellen van een schriftelijke instructie voor bewoners ‘Wat te doen bij brand’ en deze instructie 

wordt periodiek onder de aandacht gebracht. 
• Behalen van het ‘Veilig Voedsel’ keurmerk e.e.a. in het kader van de HACCP. 
• Optimaliseren van het bedrijfsnoodplan e.e.a. in samenwerking met de brandweer. 
•  Bijscholing bedrijfshulpverleners en preventie medewerker. 
• Het afnemen van een RI&E, optimaliseren van het Arbobeleidsplan. 
• Legionella preventie.  
• Aanscherpen van het netwerkbeheer en de beveiliging van dit netwerk. 
• Clienttevredenheidsonderzoek waarin veiligheid van de bewoners onder de aandacht is gebracht. 

13.1 Samenleving 

Vanuit een sociaal maatschappelijk oogpunt streeft BCM samen met haar samenwerkingspartners naar een 
kwalitatief goed welzijns- en voorzieningenniveau (voor onze doelgroep en in ons werkgebied). Goede 
voorzieningen dragen bij aan de kwaliteit van leven. 
 
BCM heeft in het verslagjaar wederom fors geïnvesteerd in het opzetten van extramurale zorgverlening voor de 
bewoners van de seniorenwoningen rondom de verzorgingshuizen. Daarnaast zijn er samen met Wijkaanpak 
van de gemeente Stadskanaal, activiteiten ontplooid, gericht op de oudere bewoners van omliggende wijken. 
Centraal staat hier: 
Het aanbieden van sociale contacten en het voorkomen van eenzaamheid.  
Daarnaast wil BCM ook de komende jaren in toenemende mate investeren in diensten en voorzieningen, die 
ertoe bij dragen om het zolang mogelijk zelfstandig wonen, ‘haalbaar en betaalbaar’ te houden.  
Vrijwilligers zijn behulpzaam en onmisbaar bij het bereiken van onze doelstellingen. Omgekeerd geeft het de 
vrijwilliger vaak ook een gevoel van betekenis om zich in te kunnen zetten voor anderen. BCM vindt het 
belangrijk om goede voorwaarden te scheppen waarin de vrijwilligers uit de omgeving hun inzet kunnen plegen. 
Door de coronaperikelen van 2021 hebben een aantal projecten vertraging opgelopen.  
 
BCM heeft een adequaat vrijwilligersbeleid. Samen met de gemeente Stadskanaal heeft BCM gebruik gemaakt 
van de inzet van gemotiveerde inwoners van Stadskanaal, die met behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk 
voor BCM verrichten. BCM profileert en presenteert zich in de omgeving als maatschappelijk ondernemer.  
Bijvoorbeeld door het starten en continueren van projecten met verschillende doelgroepen (cliënten met een 
verstandelijke beperking functioneren in een winkel annex boodschappenservice en in het tuinonderhoud) en 
het opzetten van een leerlingenproject met het Noorderpoortcollege (vmbo-leerlingen niveau 2 en 3 lopen 
stage).  
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14  Resultaat 2021  

Het jaar 2021 is voor de Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM te Stadskanaal afgesloten met 
een voordelig resultaat van € 1.316.376,-.  Uitgesplitst naar de bedrijfssegmenten bedragen de saldi: 
Zorgverlening € 1.103.972,- voordelig en voor activiteiten overige dienstverlening, de verhuur van woningen  
€ 212.404,- voordelig. Het resultaat Zorgverlening is toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare kosten, het 
resultaat van de verhuur van de woningen is toegevoegd aan de Algemene Reserve.  

14.1 Managementrapportages  

Periodiek (per kwartaal) wordt een integraal exploitatieoverzicht opgesteld waarin de ontwikkeling in de 
opbrengsten en de kosten worden gerapporteerd. Waar nodig vindt gedurende het boekjaar bijsturing plaats. 
De managementrapportages worden periodiek in de vergaderingen van het managementteam en de 
vergaderingen van de raad van toezicht besproken.  

14.2 Toelichting resultaat  

Voor een uitgebreide toelichting op de resultatenrekening verwijzen wij u naar de jaarrekening 2021.  
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven van de belangrijkste afwijkingen:  
  
Wettelijk budget:  

De financiering van de zorgverlening wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).   
De budgetten voor de WLZ en ZVW worden bepaald aan de hand van de werkelijke productie aan 
zorgproducten, met als maximum de gemaakte productieafspraken (budgetplafonds) met Zorgkantoor 
Groningen en de zorgverzekeraars. Deze afspraken zijn voor het laatst aangepast eind 2021. Het budget voor de 
WMO-activiteiten wordt op basis van de werkelijke productie afgerekend zonder budgetplafond.  
  
BCM Zorg en Dienstverlening heeft erkenning met een capaciteit van 139 zorgplaatsen (langdurige zorg WLZ, 
ELV en Beschermd Wonen) welke in 2021 voor 153,0 plaatsen (2020 voor 136,1) bezet waren. In de Beukenhof 
(33 plaatsen erkenning) waren 33,2 plaatsen bezet en in Maarsheerd was de bezetting (106 plaatsen erkenning) 
119,8 plaatsen.   
  
De zorgverlening WLZ in de zorgcentra steeg met 3.445 dagen ten opzichte van 2020 naar 47.098 
verzorgingsdagen in 2021, de zorgverlening aan cliënten welke in de thuissituatie Volledig Pakket Thuis (VPT) 
ontvangen is in 2021 als gevolg van het realiseren van VPT zorg in de aanleunwoningen sterk gestegen met 
3.286 dagen ten opzichte van 2020 naar 5.641 dagen.   
 
Cliënten met een indicatie Beschermd wonen (WMO) worden vanaf 1 januari 2021 gefinancierd vanuit de WLZ.  
Er werden 2.920 dagen (2020 4.070 dagen) WLZ – GGZ wonen geleverd.  
 
In 2021 zijn met het zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis afspraken gemaakt over het productieplafond. De 
laatst gemaakte afspraken bij de herschikking in oktober 2021 zijn € 43.800,- lager dan de uiteindelijke 
gerealiseerde productie. De verwachting is dat deze budgetoverschrijding bij de nacalculatie door de NZa niet 
wordt toegekend doordat de landelijke middelen niet toereikend zijn.  
  
De zorgverlening voor cliënten die kortdurend zorg nodig hebben, na een ziekenhuisopname of ontlasting van 
de thuissituatie, worden gefinancierd uit de regeling ‘Eerste Lijns Verblijf (ELV)’. Deze regeling wordt uitgevoerd 
door de zorgverzekeraars. In 2021 werden 199 dagen zorg verleend.   
 

Met de Gemeente Stadskanaal en omliggende gemeenten zijn contracten afgesloten voor de levering van 
diensten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze diensten omvatten de dagbesteding en 
huishoudelijke hulp en ondersteuning bij de zelfredzaamheid.  
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De vergoeding vindt plaats op basis van ingezette uren hulp of dagdelen. In 2021 is een bedrag van € 1.006.500,- 
ontvangen (2020 € 854.800,-). De huishoudelijke zorg daalde licht naar 19.626 uur (2020 20.193 uur).  
In 2021 heeft een herijking van de tarieven huishoudelijke zorg hetgeen zorgde voor een stijging van de 
inkomsten met ruim 20%. De productie dagbesteding droeg 11.754 dagdelen (2020 10.058 dagdelen). 
  
De uren wijkverpleging daalden in 2021 naar 16.694 uur (2020 25.266 uur) zorgverlening als gevolg van het 
omzetten van ZVW-zorgverlening naar VPT zorg voor cliënten in de aanleunwoningen.   
  
De budgetten vanuit de Zorgverzekeringswet zijn per zorgverzekeraar vastgesteld. Hierbij bestaat het risico dat 
de vergoede zorgverlening bij de ene zorgverzekeraar onder het toegekende budget blijft en bij een andere 
zorgverzekeraar sprake is van een overschrijding.  De budgetten zijn niet onderling uitwisselbaar.  
In 2021 was er geen sprake van een overschrijding van de budgetafspraken.  
  
In 2021 werd over voorgaande jaren € 3.500,- met zorgfinanciers verrekend. 
 
Om de kwaliteit in de zorgcentra te verhogen heeft de overheid extra gelden beschikbaar gesteld voor cliënten 
binnen de WLZ met een indicatie ZZP 4 tot en met ZZP 10, gedurende de jaren 2019 tot en met 2021.  
Deze gelden moeten minimaal voor 85% worden besteed aan uitbreiding van de personeelsformatie en 
maximaal 15% aan investeringen voor deze doelgroep. De gelden worden alleen toegekend als de organisatie 
daadwerkelijk kan aantonen dat de gelden conform de richtlijnen zijn besteed. BCM heeft aan uitbreiding van 
personeel voor de ZZP 4 tot en met ZZP 10 in 2021 € 822.700 besteed en € 50.000 uitgegeven aan investeringen. 
Als gevolg van de tariefijking voor de ZZP 4 werd door het zorgkantoor Menzis een bedrag van € 206.200 ter 
beschikking gesteld. In totaal bedroegen de uitgaven € 1.079.800,-.  
Met het zorgkantoor Menzis waren initieel budgetafspraken gemaakt tot een bedrag van € 1.103.800,-. Het 
verschil wordt verrekend met het zorgkantoor. 
 
Corona: 
In het jaar 2021 ontkwam ook BCM niet aan de gevolgen van de coronacrisis. Extra kosten werden gemaakt voor 
beschermingsmiddelen en preventie. Het restaurant en winkel waren een tijdlang gesloten. Personeelsleden 
waren afwezig vanwege corona en er werden extra diensten ingezet om contacten tussen personeelsleden 
onderling te beperken. In totaal werd in 2021 € 231.100,- gedeclareerd bij de verschillende financiers aan 
coronakosten. 
 
Zorgbonus: 
Door de overheid is voor iedere medewerker in de zorg een bonus toegekend van € 385,- netto ongeacht de 
omvang van de arbeidsovereenkomst. Door de overheid is hiervoor een subsidie toegekend om deze bonus uit 
te keren inclusief de verschuldigde eindheffing van € 190.400,-. 
 
Personeelskosten:  
De personeelskosten nemen een belangrijk deel van de stijging in de kosten voor hun rekening. De kosten ten 
opzichte van 2021 stegen door de inzet van een extra formatie met 5,78 fte naar 198,38 (2019 - 192,62 fte).  
De inzet van zorgpersoneel steeg door extra zorgcliënten/ zorgzwaarte en de verruiming door de 
kwaliteitsgelden met 9,10 fte.  
   
Conform de cao-afspraken zijn de salarissen per 1 juni 2021 verhoogd met 3,0%.  Het ziekteverzuim percentage 
in 2021 bedroeg 7,12%, het percentage inclusief het verzuim vanwege Corona bedroeg 8,29%.  
 
In de personeelskosten is een uitgekeerd bedrag aan zorgbonussen opgenomen van € 118.100 en onder de 
sociale lasten de hierover af te dragen eindheffing € 72.300,-. 
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Afschrijvingen:  
Naast de min of meer gebruikelijke investeringen in inventarissen en computerapparatuur zijn investeringen 
gedaan voor de aanschaf van hoog-laag bedden, brandmeldinstallaties in de woningen, noodverlichting, 
buitenschilderwerk, vervanging van de vloerbedekking in de appartementen en gangen, renovatie van 
badkamers en keukens. In totaal werd voor € 841.900,- geïnvesteerd. Een nadere specificatie is te vinden in de 
jaarrekening op pagina 15. Ten gevolge van bovengenoemde investeringen nemen de afschrijvingslasten toe.  
  
Overige bedrijfskosten:  
Naast de gebruikelijke kostenstijgingen en fluctuaties zijn in 2021 de gevolgen van corona zichtbaar. Aan 
beschermingsmiddelen en preventie werd € 55.300,- uitgegeven.   

14.3 Reserve en balansverhoudingen  

De vrij besteedbare bestemmingsreserve (reserve aanvaardbare kosten) van de stichting bedraagt op dit 
moment € 5.481.785,-. Het saldo voor de overige reserves bedraagt € 468,- Verder is beschikbaar als algemene 
reserve, gevormd vanuit de woningen een bedrag van € 4.297.102,-. Het gestorte kapitaal bedroeg € 408,-.  
 
In totaal beschikt de Stichting BCM Zorg en Dienstverlening over een reserve van € 9.779.763,-. Onderstaand 
geven wij de verschillende balansposities in diverse ratio’s weer:  
  

  2021 2020 2019 

Resultaatratio: Zorgverlening      7,2 %     2,6 %  1,3 %  

Resultaatratio: Woningen    34,8 %    40,2 %    44,6 %  

Liquiditeitsratio: Vlottende activa / kortlopende 

schulden  

  

352,9 %  231,9 %  218,8 %  

Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / balanstotaal     55,0 %     49,0 %     47,2 %  

Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / totaal opbrengsten  61,0 %  55,8 %  60,8 %  

  

Samenvattend kunnen we stellen dat de Stichting BCM Zorg en Dienstverlening over voldoende middelen 
beschikt om in de toekomst, mogelijke, tegenvallende exploitatietekorten en risico’s op te vangen.  
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15 Ontwikkelingen 2021 

In 2021 is de laatste tranche van middelen voor verhoging van de kwaliteit ingezet. Vanaf 1 januari 2022 zijn 
deze gelden toegevoegd aan de tarieven voor zorgverlening aan cliënten met een ZZP 4 t/m 10.  
  
De begroting 2022 sluit voor de zorgverlening met een positief resultaat van € 224.000,-, het resultaat voor 
vergoeding van de kosten voor afschrijving, rente en huur sluit met een positief saldo van € 499.000,-.  
De verhuur van woningen blijft met een resultaat van € 202.000,- in lijn met voorgaande jaren.  
Het totale voordelige begrotingsresultaat bedraagt € 925.000,-. 
 
In het jaar 2022 zal ook nog te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Welke impact dit op de 
organisatie zal hebben is onduidelijk. Wel heeft BCM in 2021 aangetoond, dat ondanks alle coronaperikelen, een 
stabiele organisatie te zijn. 
 
BCM beschikt over voldoende middelen om tegenvallers in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen.  

16 Tot slot 

Wij vertrouwen erop dat wij u met dit maatschappelijk jaarverslag een getrouw beeld hebben gegeven van onze 
activiteiten en ons gevoerd beleid in 2021. 
 
Stadskanaal, mei 2022 
 
R. Veenstra, directeur en bestuurder 


