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Zorgvorm
De Klipper Zorg is een goedschalig wooninitiatief 
en levert 24-uurs zorg aan mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. Alle bewoners vallen 
onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) op basis van 
een CIZ-indicatie:

 8 bewoners hebben een indicatie 3VG
 7 bewoners 4VG
 1 bewoner 5VG
 8 bewoners 6VG en
 1 bewoner 7VG

Organisatievorm en bestuur
Sinds 1 januari 2016 biedt De Klipper Zorg (DKZ) 
als volle dochter van Trajectum, maar vanuit een 
eigen, zelfstandige positie, zorg en ondersteuning 
aan mensen met een lichte verstandelijke 
beperking.
  
De leidinggevende van De Klipper Zorg 
verantwoordt zich periodiek aan haar bestuur. 
De Klipper Zorg levert zorg aan drieëntwintig 
bewoners met een Volledig Pakket Thuis-
financiering (VPT) en aan twee bewoners met een 
Persoonsgebonden budget (PGB). 

1 De Klipper Zorg als organisatie 
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Kenmerkend voor het wooninitiatief is dat wonen en zorg gescheiden zijn.

De Klipper Zorg huurt het complex “De Klipper” van woonbedrijf Ieder1 en de 

bewoners huren het appartement van DKZ. 

De Klipper Zorg streeft er naar dat:

  bewoners zich thuis voelen;

  bewoners te maken hebben met bekende gezichten, omdat er sprake is 

  van weinig wisseling in het team;

  medewerkers betrokken en deskundig zijn;

  bewoners in een veilige woonomgeving wonen; 

  bewoners hun eigen netwerk behouden: in de buurt, stad, regio;

  bewoners in een kwalitatief goed en ruim appartement wonen, in een

  huiselijke en vertrouwde omgeving;

  er aandacht is voor gezamenlijkheid, o.a. door opzet van gezamenlijke 

  activiteiten.
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2 Het wonen op De Klipper 
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Dagbesteding
De Klipper Zorg streeft er naar dat alle bewoners 
dagbesteding of werk buiten de deur hebben, 
maar dit lukt niet altijd. Daarom is er op  
De Klipper een activiteitenruimte voor mensen die 
geen of tijdelijk geen activiteiten buiten de deur 
hebben. Daarnaast wordt er door bewoners en 
een kok iedere dag gekookt op De Klipper.  
Hiervoor worden dagelijks de boodschappen 
gedaan bij de supermarkten in de buurt.
 
Vrije tijd
Minimaal eenmaal in de twee weken is er, veelal 
in het weekend, een activiteit in de gezamenlijke 
huiskamer op De Klipper. Feestdagen worden op 
De Klipper gevierd. In de zomerperiode worden 
uitstapjes en korte vakanties georganiseerd 
voor die bewoners die mee willen. Verder sluiten 
we zoveel als mogelijk aan bij activiteiten in de 
samenleving.

 
 
 
 
 
 

Begeleidingsstijl
De begeleiding op De Klipper werkt vanuit de 
relatie en hanteert het relationeel competentie 
model (RCM). De essentie van het model is een 
menswaardig bestaan voor bewoners te creëren, 
door vanuit de menselijke behoeften te werken 
aan relatie- en competentieopbouw. Bewoners 
voelen zich veiliger, hebben beter contact met 
mensen in hun omgeving en kunnen daadwerke-
lijk iets betekenen: voor zichzelf, voor de ander, 
voor de maatschappij. Kortom, ze zijn meer mens 
in de samenleving, in plaats van een bewoner met 
probleemgedrag.
Medewerkers krijgen jaarlijks vijf à zes keer  
training door Dick van de Weerd, medeauteur van 
het boek “Relationeel Competentie Model” met 
als ondertitel “Het gewone leven ervaren”. 
De trainingen sluiten aan bij situaties die zich 
voordoen op De Klipper.
 

“Betekenisvolle invulling van 
van het dagelijks leven”



3 2018: een goed financieel resultaat

Opbrengsten
Stichting ‘De Klipper Zorg’ levert zorg aan twee bewoners met een PGB. Verder 
wordt er zorg verleend (in onderaanneming van Stichting Trajectum) aan 
drieëntwintig VPT- bewoners. De opbrengsten zijn gestegen, oa door omzetting 
naar VPT en uitbreiding met de komst van een nieuwe bewoner. Daarnaast zijn er 
opbrengsten van dagbesteding.
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Solvabiliteit, liquiditeit en 
liquiditeitsontwikkeling
Stichting ‘De Klipper Zorg’ heeft 
een goede solvabiliteit.  
Op basis van de verhouding  
totaal vermogen/eigen vermogen 
bedraagt de solvabiliteit 81,52% 
(2017: 70,95%). De current ratio 
alsmede de quick ratio bedragen 
4,88 (2017: 3,24) De liquiditeit is 
aanzienlijk gestegen, mede door 
het batige saldo van de 
exploitatie.

Ontwikkeling in de kosten
De personeelskosten zijn voor-
namelijk gestegen door uitbrei-
ding personeel en het vormen 
van een eenmalige jubileum- en 
PBL-voorziening. De afschrij-
vingen zijn gestegen doordat er 
door stichting ‘De Klipper Zorg’ is 
geïnvesteerd in rolluiken en een 
nieuwe dienstauto. De overige 
bedrijfskosten zijn gestegen, oa 
door de post drukwerk voor het 
drukken van het jubileumboek en 
het KlipperZorg-model.

Resultaat
In vergelijking met 2017 is het 
resultaat van De Klipper Zorg 
gestegen. Per saldo is er in 2018 
een batig saldo van € 288.514 
(2017: € 184.053). In de verge-
lijkende cijfers staat er in 2017 
een batig saldo van € 145.844. 
Dit is een verschil van € 38.209 
ten opzichte van de uitgebrach-
te jaarrekening 2017. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de gevorm-
de voorziening in 2018 deels 
betrekking had op de oude jaren. 
Dit is aangepast in de cijfers van 
2017. In 2018 is er € 400.000 
van het resultaat verantwoord in 
de bestemmingsreserve ’t 
Reesink op Noorderhaven, de 
tweede locatie. Doordat het
resultaat ad € 288.514 lager is 

dan de dotatie aan de 
bestemmingsreserve ad  
€ 400.000 is de algemene  
reserve gedaald met € 111.486. 

Ontwikkeling in 
kapitaallasten/investeringen
In 2018 zijn er investeringen 
gedaan in o.a. rolluiken, meu-
bilair huiskamer, koelkasten 
algemene keuken en een VW 
Transporter dienstauto. Over 
deze investeringen zijn geen 
financieringslasten verschuldigd.
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“Een gezond en 

sterk financieel model”



4 De Klipper Zorg van binnenuit gezien

Gemiddelde leeftijd: 48,7 jaar 
(peildatum 31-12-2018).
De vrouw/man verdeling is  
70 % vrouwen en 30% mannen. 
De Klipper Zorg voert beleid om 
meer mannelijke en jongere  
medewerkers in dienst te  
nemen. In 2018 zijn zeven 
medewerkers aangenomen met 
een beperkt dienstverband voor 
het koken, onderwijs, individuele 
begeleiding en dagbesteding.

De medewerker in 2018
Leeftijdsopbouw

65 jaar en ouder   3 1,06

Totaal  27 12,97

55 - 64 jaar  12 7,76

35 - 44 jaar   2 0,81

45 - 54 jaar   2 0,2

Leeftijd Aantal Aantal fte

Tot en met 24 jaar   2 0,09

25 - 34 jaar   6 3,05

Zelfstandige stichting
De Klipper Zorg is een zelfstandige dochterstichting van Trajectum. DKZ heeft 
eigen statuten en een eigen financieel economisch beleid. De Klipper Zorg 
is in 2013 ontstaan vanuit Trajectum, en heeft zich in de afgelopen jaren in 
fasen losgekoppeld van de moederstichting. 
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In- en uitstroom in 2018
Aantal medewerkers in dienst getreden: 7
Aantal medewerkers uit dienst getreden: 1

Verzuim
Het ziekteverzuimcijfer over 2018 bedraagt 1,16%.

Scholing en bijscholing
In 2018 hebben alle medewerkers scholing gevolgd op zorginhoudelijk gebied, en wel:
 Training Relationeel Competentie Model door Dick van de Weerd;
 Medicatietraining door Benu-apotheek;
 Bedrijfshulpverlening door de firma Achterkamp;
 Injecteren voor verpleegkundigen door de firma Achterkamp;
 Ontruimingsoefening door de firma Achterkamp samen met de bewoners
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“De kunst is het 
simpel te houden”



5 Inspraak, medezeggenschap, 
vertrouwenspersoon en klachten

is aangesloten bij het LSR, Landelijk 
Steunpunt Medezeggenschap. Het 
jaarverslag 2018 wordt beknopt 
hieronder weergegeven:
“In 2018 is er een aantal keer een 
beroep gedaan op de Cvp. De kwesties 
werden met de betreffende bewoners 
besproken en op hun verzoek werd er 
contact opgenomen met de 
persoonlijk begeleider of met de 
leidinggevende. Soms was het ook 
voldoende om hun verhaal te vertellen 
en een luisterend oor te hebben. De 
kwesties die zijn besproken gingen 
over technische en bouwkundige 
aangelegenheden en over onduidelijke 
communicatie van begeleiding.
Zowel de persoonlijk begeleiders als 
de leidinggevende zijn met de 
bewoners die onvrede ervaren in 
gesprek gegaan. De kwesties zijn 
daarmee naar tevredenheid opgelost. 
De Cvp heeft in 2018 vier keer een 
bezoek gebracht aan de Troelstralaan. 
De bezoeken vonden plaatst tijdens de 
koffie- en theemomenten en hadden 
een informeel karakter. De ervaring 
van de Cvp is dat het voor een aantal 

bewoners belangrijk is om de Cvp te 
ontmoeten. Op deze manier weet men 
wie de vertrouwenspersoon is en kan 
er vertrouwen worden opgebouwd. 
Om de bekendheid van de Cvp te 
vergroten hangen flyers van de Cvp 
op de locatie ter informatie voor de 
bewoners. De Cvp ervaart tijdens 
haar bezoeken aan de locatie altijd 
een vriendelijke en open sfeer. Mede 
hierdoor wordt de toegankelijkheid 
voor het benaderen van de Cvp voor 
bewoners vergroot.”

Ouders en verwanten
 Inspraak en medezeggenschap

Jaarlijks in oktober is het overleg 
met ouders en verwanten. Dit is een 
adviesgroep, bestaande uit zeven 
personen, waaraan zaken worden 
voorgelegd, uitleg wordt gegeven over 
processen en advies wordt gevraagd 
over nieuwe voornemens. 
De Klipper heeft een ‘open deur’ voor 
ouders en verwanten. Zij zijn altijd 
welkom en kunnen altijd terecht met 
hun opmerkingen, klachten, e.d.

Bewoners
 Inspraak en medezeggenschap

In 2018 heeft op De Klipper maan-
delijks het huiskameroverleg plaats-
gevonden. Er wordt gevraagd om 
advies en bewoners kunnen hier alles 
inbrengen wat hen bezig houdt. Het 
overleg wordt georganiseerd door 
twee medewerkers en hiervan wordt 
verslag gemaakt. 

 Vertrouwenspersoon en klachten
Hannie Kämink is cliёntvertrouwens-
persoon (Cvp) bij De Klipper Zorg. Zij 
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“Met elkaar hebben over
wat er toe doet”



Medewerkers
 Inspraak en medezeggenschap

Medezeggenschap is formeel geregeld door 
middel van een contactpersoon vanuit de 
Ondernemingsraad van Trajectum. In de praktijk 
organiseert De Klipper Zorg maandelijks een 
teambespreking waarin alle lopende zaken en 
voornemens worden doorgenomen met de 
medewerkers. Bij belangrijke onderwerpen wordt 
iedere medewerker persoonlijk uitgenodigd om 
zijn/haar advies te geven. 

 Vertrouwenspersoon en klachtencommissie 
De Klipper Zorg heeft een overeenkomst met  
Externe Vertrouwenspersonen.nl, in de persoon 
van Chiene Hulst. Zij is bedrijfsmaatschappe-
lijk werker en vertrouwenspersoon. Zij kan bij 
dreigende arbeidsconflicten, klachten, e.d. direct 
worden ingezet om de verbinding te leggen en 
erger te voorkomen. In 2018 is er geen gebruik 
gemaakt van haar diensten.

Taken en bevoegdheden van de 
extern vertrouwenspersoon zijn:
 Preventie: geeft gevraagd en ongevraagd advies  

 aangaande ongewenste omgangsvormen;
 Communicatie: zorgt voor eigen bekendheid door  

 kennismaking met team;
 Opvang: aanspreekpunt voor alle medewerkers die  

 een klacht hebben op het gebied van ongewenste  
 omgangsvormen. Zorgt voor een vertrouwelijke,  
 toegankelijke en laagdrempelige mogelijkheid tot  
 het melden van ongewenst gedrag.
 Interventie: begeleidt de melder bij te nemen stappen;
 Nazorg: bewaakt dat adequate nazorg verleend wordt  

 en/of verleent zelf nazorg;
 Rapportage: registreert de klachten en de  

 afhandeling daarvan.
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1. dat iedere locatie gaat functioneren als een 
zelfstandige economische en administratieve 
eenheid vallend onder Stichting De Klipper Zorg.

2. dat kandidaten voor De Klipper Zorg vooral  
komen uit de Trajectum-organisatie en bij  
aanvang worden gescreend op de begintermen 
van De Klipper Zorg. Op het moment dat een 
bewoner de eindtermen bereikt heeft, kan hij 
uitstromen naar een ambulante woonvorm. 

3. dat wonen en zorg gescheiden zijn. Bewoners 
hebben een Zorg- en Dienstverleningsover-
eenkomst en een huurovereenkomst met DKZ, 
waarbij het wonen en de zorg onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.

4. een begeleidingsmethodiek, die is gebaseerd op 
het Relationeel Competentie Model (RCM), dat 
uitgaat van
a. begeleiding op basis van vertrouwen, nabijheid 

en veiligheid, 
b. een prettige woonomgeving en
c. een zinvolle dagbesteding,

 waarbij de wens van de bewoner centraal staat. 
Deze visie is uiteengezet in het boek “Het gewone 
leven ervaren” van Hans van Wouwe en Dick van 
de Weerd.

6 Uitgangspunten van  
het KlipperZorg-Model
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In 2018 is het KlipperZorg-Model ontwikkeld. Hierin is kort en 
bondig weergegeven hoe er op De Klipper wordt gewerkt, en met 
een doorkijk naar de toekomst als er meerdere locaties komen. 
Een belangrijk onderdeel van dit model zijn de uitgangspunten die 
hieronder zijn weergegeven.

5. dat op iedere locatie dagelijks gekookt wordt  
samen met de bewoners door iemand die 
gewend is voor grotere groepen te koken en de 
kwaliteit van de maaltijden kan garanderen.

6. een gebouw met 15 tot 25 appartementen voor 
zelfstandige bewoning, een gemeenschappelijke 
woonkamer met keuken, een slaapdienstkamer 
annex badkamer, kantoor, fietsenberging, tuin en 
een berging/ opslagruimte. 

7. een personele bezetting, afgestemd op de  
zorgvraag van de bewoners en die voldoet aan de 
richtlijnen van het zorgkantoor, een locatie 
coördinator en administratieve ondersteuning. De 
gedragskundige, geestelijk verzorger en  
huishoudelijk ondersteuner worden naar behoefte 
ingehuurd.

8. twee soorten diensten, de groepsdienst en  
individuele begeleiding. De groepsdienst  
garandeert de 24-uurs zorg in de vorm van een 
vroege, late en slaapdienst. Daarnaast zetten we 
zoveel als mogelijk in op individuele begeleiding, 
afgestemd op de wens van de bewoner en op de 
zorgdoelen.

9. het organiseren van dagbesteding op de locatie 
voor bewoners die om wat voor reden dan ook 
overdag thuis zijn.

Als basis van het KlipperZorg-Model gaan wij uit van:

24 uurs zorg
goedschalig

dagbesteding in huis

Het KlipperZorg-model stichting De Klipper ZorgDochterstichting van Trajectum
Versie december 2018



“Ondernemend en praktisch:
gewoon doen!”

Kwaliteit van de zorg
In 2018 heeft door Walvis de audit 
plaatsgevonden en is de stichting  
De Klipper Zorg ISO gecertificeerd tot 
4 juli 2021.

Incidenten en calamiteiten
In 2018 is 24 keer een Melding  
Incidenten Bewoners (MIB) ingevuld. 
Het betrof 20 maal medicatie.  
Negen medicatie-meldingen hebben te 
maken met een bewoner die medicatie 
weigert en daartoe niet te motiveren 
is. Vier maal was er sprake van een 
een agressie-incident, waarbij het ging 
om verbale agressie.
Naar aanleiding van de audit in juli 

2018 is afgesproken dat ook voor het 
niet aftekenen van medicatielijsten 
een MIB wordt ingevuld. Iedere maand 
vindt in het teamoverleg een evaluatie 
plaats van de ingevulde MIB’s over de 
afgelopen periode.

Middelen en maatregelen
Op De Klipper wonen bewoners op 
vrijwillige basis. Er is geen sprake van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. Er 
kunnen wel afspraken gemaakt  
worden met bewoners over  
bijvoorbeeld de post, geld pinnen, 
telefoongebruik, e.d.; deze afspraken 
worden vastgelegd in het zorgplan.
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Walvis CerrficareJohannes Bosboomstraat 39
3817 DP  Amersfoortwww.walviscerrficare.nl

NEN-EN-ISO/IEC 17021:2018 

De audit is namens Walvis Cerrficare uitgevoerd onder leiding van:

drs. R. ZwartIRCA-gekwalificeerd lead auditor

Dit cerrficaat is geldig tot: 4 juli 2021
Datum van uitgiie eerste cerrficaat: 4 juli 2018

Cerrficaatnummer: 20170629

Hiermee wordt verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van

voldoet aan de normen zoals vastgelegd in

Het cerrficaat is van toepassing op de volgende acrviteiten:Het in een kleinschalige seeng bieden van wonen met begeleiding en dagbesteding 
op de locaae voor cliënten met een verstandelijke beperking

ISO 9001:2015

Srchrng De Klipper ZorgTroelstralaan 1
7204 LC Zutphen
en de tot de organisare behorende locares en eenheden

CERTIFICAAT
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7 Bijzonderheden in 2018

 In januari is een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor bewoners, familie en verwanten.
 We hebben twee bewoners gehad die ernstig ziek zijn geweest, maar waar het inmiddels  

weer goed mee gaat.
 In januari hebben we een nieuwe bewoner kunnen verwelkomen aan de Albardastraat.
 Joeri Bats is in januari begonnen met sport- en spel op de vrijdagmorgen. Dit speelt zich  

voornamelijk af op de Troelstralaan en in De Stuw, de sporthal, in Eefde. 
 Bij zeven bewoners is de financiering omgezet van PGB  

(Persoonsgebonden Budget) naar VPT (Volledig Pakket Thuis).
 In april is er een bewonerstevredenheidsonderzoek geweest. De 

conclusie was dat de  
meeste bewoners naar tevredenheid wonen op De Klipper. 

 In mei is in de Klik, een maandblad voor medewerkers in de 
verstandelijke gehandicaptenzorg, een artikel verschenen 
over één van onze bewoners aan de Albardastraat.

 In het voorjaar zijn rolluiken aangebracht bij alle apparte-
menten aan de zonzijde van het  
appartementencomplex De Klipper.

 In juni is het 1e lustrum gevierd. We zijn met alle bewoners 
en medewerkers naar de WOK geweest. Op vrijdag 15 juni 
hebben we feest gevierd. Harm Edens heeft het lustrumboekje 
uitgedeeld aan alle bewoners. Daarna was er een feestelijke  
afsluiting met muziek, dans en een buffet. 

Harm Edens heeft het 
lustrumboekje uitgedeeld 

aan alle bewoners
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14Alles bij elkaar, 
wat vind je van 

De Klipper?
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 Begin juli is er een audit geweest. We zijn tot 2021 ISO gecertificeerd.
 Tijdens het zomerfeest van Trajectum in september hebben we een kraam  

van De Klipper Zorg bemand.
 Op 13 november was de ‘aftrap’ van de bouw van ’t Reesink op Noorder-

haven. Eén van de bewoners heeft de eerste vloerplaat gelegd. Daarna 
was er een feestelijk samenzijn met bewoners en genodigden in het 
Koelhuis.

 Samen met een aantal bewoners hebben wij een dienstauto en voor 
de huiskamer nieuw meubilair uitgezocht.

 Er zijn voorbereidingen getroffen voor de overheveling salarisadminis-
tratie per 1 januari 2019 naar het administratiekantoor KAB.

 Lopende het hele jaar heeft de individuele begeleiding steeds meer 
vorm gekregen, waarvoor extra medewerkers zijn aangenomen.

 In november is er een strategiebijeenkomst geweest met de Raad van 
Bestuur en vertegenwoordigers van De Klipper Zorg.  
Allen vinden De Klipper Zorg een goede zorgvorm die aansluit bij de  
uitstroom van Trajectum. Naast ’t Reesink op Noorderhaven wordt er  
gebrainstormd om op meerdere locaties woongroepen te ontwikkelen  
volgens het KlipperZorg-model.
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Gezellige 

en feestelijke  

afsluiting met  

muziek, dans en 

een buffet!



8 Focus op 2019

 Tweede locatie ’t Reesink op Noorderhaven
In september 2018 is de bouw gestart van 17 appartementen. De bouw vordert 
gestaag.  
De oplevering is gepland in november 2019. Er zijn erg veel aanmeldingen voor  
’t Reesink. Medio 2019 worden de groep bewoners en het team samengesteld. 

 Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd d.d. 21 januari 2019
In december 2018 heeft de inspectie een kennismakingsbezoek nieuwe zorgaanbieders  
aangekondigd in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Tijdens dit bezoek 
is De Klipper Zorg getoetst op vijftien randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. De Klipper Zorg voldoet 
aan alle vijftien gestelde randvoorwaarden. Na afloop van het bezoek was de inspecteur uitermate tevreden 
over De Klipper Zorg. Vervolgbezoek was niet nodig. De statistieken laten zien dat er slechts in 5% van alle 
kennismakingsbezoeken geen vervolgbezoek plaatsvindt.
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Randvoorwaarden

1. Beschikbaar en deskundig personeel  

2. Vergewisplicht en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

3. Afspraken tussen hoofd- en onderaannemer en zzp’er  

4. Opleidingsplan  

5. Kwaliteitssysteem  

6. Uitsluitingscriteria cliënten  

7. Veilig incident melden (VIM)  

8. Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden  en risicovolle handelingen 

9. Toets van bekwaamheid  

10. Vrijheidsbeperkende maatregelen  

11. Medicatiebeleid  

12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

13. Klachtenregeling  

14. Medezeggenschap  

15. Zorgdossier en zorgplan3   

ja nee deels n.v.t.
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 Artikel in de Klik, maandblad voor 
medewerkers in de verstandelijke 
gehandicaptenzorg
In april zal er een artikel in de Klik 
verschijnen naar aanleiding van een 
interview met Herman Reinders.  
Het artikel gaat over De Klipper Zorg.

 Werkbezoeken wethouder en be-
leidsmedewerkers gemeente Zutphen
In januari is een werkbezoek met  
wethouder en beleidsmedewerkers 
Zorg van de gemeente Zutphen.

 Toekomst De Klipper Zorg
In 2019 zal uitbreiding van De Klipper 
Zorg plaatsvinden. Ook zal op enig 
moment het vertrek van Herman  
Reinders aan de orde zijn. 
Wat betreft het vertrek van Herman 
Reinders, initiatiefnemer van stichting 
De Klipper Zorg, en de ‘motor’ achter 
het KlipperZorg-model zal er gezocht 
moeten worden naar een nieuwe 
directeur voor De Klipper Zorg, die de 
huidige stichting De Klipper Zorg de 
komende jaren kan door ontwikkelen 
en de zelfstandige status van DKZ kan 
consolideren. Omdat Trajectum zich 
geheel gaat richten op behandelen,
vallen sommige cliënten van  
Trajectum niet meer onder de huidige 
doelgroep van Trajectum. Ook is het 
moeilijk om op alle locaties  
behandelen mogelijk te maken. Rond 
deze ontwikkeling zijn er verschillende 
gesprekken geweest tussen De Klipper 
Zorg en Trajectum met als doel  
locaties onder te brengen bij  

De Klipper Zorg. Momenteel zijn er 
gesprekken over overname van on-
geveer 50 ambulante cliënten en over 
overname van de locatie Leeuwerik-
straat. De locatie Leeuwerikstraat is 
door Herman Reinders in het 
KlipperZorg-model uitgewerkt.

Onzekerheden en risico’s 
Ziekteverzuim
Hoewel het verzuimcijfer gunstig is, 
blijft ziekteverzuim een risico, zeker 
gezien de kleinschaligheid van De 
Klipper Zorg. We proberen een goed 
verzuimbeleid na te streven. In 2019 
wordt het verzuimbeleid verbeterd en 
de verzekeringen geëvalueerd.

Personele bezetting
 Er is een scheefgroei in personele 

bezetting zowel voor wat betreft 
leeftijdsopbouw als verdeling 
mannelijke en vrouwelijke mede-
werkers. Daarmee zal bij vacatures 
in de toekomst rekening worden 
gehouden.

 Over het algemeen wordt er vanuit 
gegaan dat werving van mede-
werkers in de zorg in de toekomst 
moeilijk kan worden. Bij De Klipper 
Zorg merken we dit nog niet. Er 
melden zich regelmatig mensen 
spontaan die bij De Klipper Zorg 
willen werken. Ook ten aanzien van 
’t Reesink verwachten we geen 
grote problemen.

Bewoners van De Klipper helpen met de voorbereidingen van het eten.





Stichting De Klipper Zorg
Troelstralaan 1

7204 LC Zutphen 
T 0575 - 522 217

KvK: 55274900 
info@deklipperzorg.nl
www.deklipperzorg.nl

H.B. Reinders (Herman)


