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Voorwoord
“Het is belangrijk dat iemand in je vaardigheden
gelooft, je aanmoedigt en vertrouwen geeft”.
Een uitspraak van Steven Covey, die we
opgenomen hebben in het jaarplan van 2021.
Het jaar waarin wij ons vooral op het thema
vitaliteit richten. De Klipper Zorg heeft in 2020
een duidelijker profiel gekregen, door de groei
van de organisatie in bewoners, medewerkers
en locaties. In 2020 heeft De Klipper Zorg laten
zien dat op inhoudelijk en bedrijfsmatig niveau
de dienstverlening aansluit bij de wens, behoefte
en professionele standaard die noodzakelijk is
voor goedschalige zorg. Hiervoor is in 2020 een
solide basis gelegd. De uitdaging is om zorg en
dienstverlening zo dicht mogelijk bij de bewoner
te organiseren. Hierbij is het belangrijk dat
iemand in je vaardigheden gelooft, je aanmoedigt
en je vertrouwen geeft. Dat zijn de kernwaarden
voor De Klipper Zorg die bijdragen aan een vitale
omgeving.

Dit jaarverslag is daar een weerslag van.
De samenstelling ervan is tot stand gekomen
door een coproductie van bewoners, verwanten
en medewerkers. 2020 was mede door Covid-19
een bijzonder jaar. Bewoners, verwanten en
medewerkers verdienen grote waardering voor
de wijze waarop zij hiermee omgegaan zijn.
Ik nodig je uit dit jaarverslag te lezen en je
bevindingen met ons te delen. Alvast dank
daarvoor.
Hartelijke groet,
Adrie Kemper
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Wie zijn we en wat doen we?
Onze visie
De Klipper Zorg (DKZ) is een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking en
biedt 24-uurs zorg en ondersteuning, die past bij de manier waarop bewoners hun leven willen
leven. De Klipper Zorg heeft drie locaties in Zutphen.
De Klipper Zorg is een platte eenvoudige organisatie die hart heeft voor de bewoners en
hen altijd op de eerste plaats zet. Goed wonen is een belangrijk onderdeel van het leven.
De woonomgeving en de activiteiten die geboden worden, zijn primair gericht op het creëren
van een leefomgeving die tegemoetkomt aan de behoefte van de bewoners. Zij moeten zich
prettig en veilig kunnen voelen. Daarnaast is “gezelligheid” een belangrijk werkwoord.
Vanuit deze basis kan het contact gelegd worden naar de omgeving en de samenleving.
Dat vinden wij belangrijk en waardevol, voor zowel de bewoners als de omgeving.

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.

STICHTING DE KLIPPER ZORG

Voel je prettig en veilig

De 3 woonlocaties van
De Klipper Zorg

Troelstralaan
Op deze locatie, daterend uit 2013, bieden we ondersteuning aan
26 bewoners die zelfstandig in hun appartement wonen. Drie bewoners
wonen in appartementen op de Albardastraat tegenover de Troelstralaan.
Er werken 21 medewerkers in de groepsdiensten en in de individuele begeleiding.
De locatie ligt centraal gelegen in de volkswoonwijk, het Waterkwartier in Zutphen.
Er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een winkelcentrum, zwembad en sportfaciliteiten.
Er is een gezellige activiteitenruimte op de 1e verdieping waar de bewoners, die niet naar
externe dagbesteding gaan, creatief bezig kunnen zijn. Ook worden de bewoners betrokken bij
het inkopen en voorbereiden van de maaltijd door de kok. Naast de activiteitenruimte is er op
de begane grond een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, kantoor en slaapwachtruimte.
Leeuwerikstraat
Locatie Leeuwerikstraat ligt aan de noordzijde van het centrum van Zutphen. Het is een
locatie waar De Klipper Zorg 23 appartementen heeft. In oktober 2019 is onze dienstverlening
daar gestart. De eerste bewoners zijn 20 jaar geleden op deze locatie komen wonen en de
samenstelling van de bewoners is divers. Er werken 14 medewerkers. De Leeuwerikstraat is
begin 2020 flink verbouwd; er is een professionele keuken geplaatst, zodat er dagelijks vers
gekookt kan worden door een kok, samen met bewoners. Er is naast een woonkamer,
slaapdienstruimte en kantoor een ruime activiteitenruimte aanwezig waar bewoners
dagbesteding aangeboden wordt.
‘t Reesink
Locatie ‘t Reesink is de jongste loot aan de stam van De Klipper Zorg. Het is een appartementencomplex dat in december 2019 nieuw is opgeleverd. Het ligt op een steenworp afstand
van het treinstation, vlak bij de IJssel. De bewoners die er wonen zijn vanuit verschillende
woonsituaties naar ’t Reesink verhuisd. Hier bieden wij, evenals op de andere locaties,
begeleiding en ondersteuning vanuit het Klipper Zorg model. Dit model staat voor
goedschalige zorg op basis van vertrouwen, nabijheid en veiligheid. In het eerste jaar zijn
er al vele mooie ontwikkelingen op gang gekomen samen met de bewoners en de begeleiding.
Er wonen 17 bewoners in evenzoveel appartementen. Op de begane grond bevindt zich de
gemeenschappelijke woonkamer met zonnig terras, activiteitenruimte, keuken, kantoor en
slaapwachtruimte.
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Organisatievorm en bestuur
Sinds 1 januari 2016 is De Klipper Zorg een
zelfstandige dochter stichting van Trajectum.
Het valt daarmee onder de Raad van Bestuur
en Raad van Toezicht van Trajectum. De leidinggevende van De Klipper Zorg verantwoordt zich
periodiek aan haar bestuur. De Klipper Zorg
heeft het afgelopen jaar een mooie groei
doorgemaakt en levert zorg aan 70 bewoners,
waarvan 57 bewoners met een Volledig
Pakket Thuis-financiering (VPT) 11 bewoners
met WMO-financiering (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en aan 2 bewoners met een
Persoonsgebonden budget (PGB).
Zorgvorm
De Klipper Zorg is een goedschalig wooninitiatief
en levert 24-uurs zorg aan mensen met een
licht verstandelijke beperking, passend bij hun
vraag en behoefte. Alle bewoners hebben een
indicatie voor de toegewezen zorg op basis van
een CIZ-indicatie.

Denk in win-win
RvB en RvT
Trajectum
KAB
Brijant Cleaning
Service

Manager
GZ-psychologe
Locatie coördinatoren
Administratief medewerkers
Begeleiding-koks
Individuele begeleiding
LL. Begeleiders en Stagiaires

Bewoners

Troelstralaan
Leeuwerikstraat
‘t Reesink

Klusjesman
Vrijwilligers

Huiskamer
Familieraad
Teamoverleg

STICHTING DE KLIPPER ZORG

Voel je prettig en veilig

Wonen
Kenmerkend voor het wooninitiatief is dat wonen
en zorg gescheiden zijn. De Klipper Zorg huurt
de appartementencomplexen van woonbedrijf
Ieder1 en de bewoners huren het appartement
van De Klipper Zorg. Wonen en zorg vinden
plaats in goede samenwerking tussen
woonbedrijf ieder1 en De Klipper Zorg.
Dagbesteding en koken
De Klipper Zorg streeft ernaar dat alle bewoners
dagbesteding of werk buitenshuis hebben,
maar dit lukt niet altijd. Daarom is er op alle 3 de
locaties een activiteitenruimte voor mensen voor
wie dit (tijdelijk) niet het geval is. Daarnaast wordt
er op locatie door bewoners en een kok iedere
dag gekookt. Het koken vormt een onderdeel van
de dagbesteding en versterkt tevens de huiselijke
sfeer. Dagelijks worden de boodschappen gedaan
bij winkels in de buurt.

Vrije tijd
Er worden geregeld activiteiten gepland in
de gezamenlijke huiskamers, zoals een muziekoptreden, een bingo-avond of een discomiddag.
Feestdagen worden op de locaties gevierd.
In de zomerperiode organiseren we uitstapjes
en korte vakanties voor bewoners die dit leuk
vinden. Verder sluiten we zoveel als mogelijk aan
bij activiteiten in de samenleving.

“Je hebt iemand
nodig die naar
je blijft kijken.”

“ ‘contact werkt’ sterker nog, er is weinig in de sociale wetenschap waar meer bewijs voor
is.Contact leidt tot meer vertrouwen, meer saamhorigheid en meer hulp over en weer. Het
helpt om de wereld te zien door de ogen van een ander. En het verandert je als persoon:
mensen met een diverse vriendengroep zijn ook toleranter tegenover vreemden.”
Uit: “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman

7

8

STICHTING DE KLIPPER ZORG

Jaarverslag 2020

Begeleidingsstijl
De begeleiding werkt vanuit de relatie en hanteert het Relationeel Competentie Model (RCM).
De essentie van het model is om 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 daadwerkelijk 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 van 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 locaties van De Klipper Zorg.

“Bij twijfel, ga uit van het goede.”
Uitgangspunten van het KlipperZorg-model
In 2018 is het KlipperZorg-model ontwikkeld. Hierin is kort en bondig weergegeven hoe er
bij Stichting De Klipper Zorg wordt gewerkt.
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De uitgangspunten van het KlipperZorg-model zijn:
1 		 Dat iedere locatie functioneert als een zelfstandige economische- en administratieve
		 eenheid vallend onder 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 Dienstverleningsovereenkomst en een huurovereenkomst met De Klipper Zorg, waarbij het wonen en de zorg
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
4 		 Dat de begeleidingsmethodiek 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.
		
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 		 Dat het appartementencomplex 15 tot 25 appartementen bevat voor zelfstandige
bewoning, een gemeenschappelijke woonkamer met keuken heeft, een slaapdienstkamer
annex badkamer, kantoor, fietsenberging, tuin en een berging/ opslagruimte.
7 		 Dat de personele bezetting is afgestemd op de zorgvraag van de bewoners en voldoet
aan de richtlijnen van het zorgkantoor. Tevens zijn er voor elke locatie een locatie
coördinator en een administratief medewerker beschikbaar. De gedragskundige,
geestelijk verzorger en huishoudelijk ondersteuner worden naar behoefte ingehuurd.
8 		 Dat er meerdere soorten diensten zijn: de groepsdienst, individuele begeleiding en
dagbesteding. 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 		 Dat er op alle locaties dagbesteding georganiseerd wordt voor bewoners die om wat voor
reden dan ook overdag thuis zijn. De dagbesteding sluit met activiteiten aan op de behoefte
en mogelijkheden van de bewoners.
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Enkele bijzonderheden in 2020
1 Maart 40-jarig
dienstverband van
Yvonne Radstake.

6 januari heeft de laatste
nieuwe bewoner zijn appartement
op ‘t Reesink in gebruik genomen.
‘t Reesink is hiermee sinds de
start op 4 december volledig bezet.

In februari, is weer
deelgenomen aan Gluren
bij de buren, met veel
publiek en groot succes!

Half januari is er een start
gemaakt met de verbouwing op
de Leeuwerikstraat. Er komt een
nieuwe professionele keuken, een
activiteitenruimte, een BMI voor het
hele pand, het kantoor wordt verplaatst
en de bar in de woonkamer wordt
vernieuwd.

Er zijn in maart
meerdere iPad’s
aangeschaft om nieuwe
communicatiemogelijkheden
voor bewoners aan te bieden.
Hiermee kunnen zij beeldbellen
met verwanten en vrienden.

Begin maart rolde het
coronavirus over het land.
Dit virus heeft ons allen in 2020 en
zeker daarna in de greep. We zijn er
echter niet verkrampt door geraakt,
maar hebben met enthousiasme
activiteiten uitgezet t.b.v. sfeer en
vitaliteit. Er is veel gewandeld,
muziek gemaakt, gefietst,
spelletjes gespeeld etc.

Op 16 maart waren
alle beschermende hulpmiddelen ter voorkoming van
het coronavirus binnen. Er was
voor het hele jaar voldoende
desinfectans, schorten,
mondmaskers en
handschoenen.

“Doe alles wat je
doet met hart en ziel”

Terugtreden van
Hannie Kamink als
client vertrouwenspersoon
en start van Christel
Brunsveld als client
vertrouwenspersoon.

In juni kreeg de eerste
bewoner, van in totaal vijf,
corona. Door adequaat en zorgvuldig reageren van begeleiding, maar
ook door geweldige medewerking
van de bewoners kon dit in de kiem
gesmoord worden.

In de zomer
zijn voor twee locaties
tafeltennistafels
aangeschaft ter bevordering
van de vitaliteit

In september zijn er
muziekinstrumenten
en ondersteunende
apparatuur aangeschaft.

Samenwerking
Ambulante Zorg Oost
om samen meer te zijn
voor ambulant wonende
mensen in Zutphen

In het najaar heeft er voor alle teams
uitbreiding van formatie plaatsgevonden.
Dit is gebeurd nadat er in de zomer een
inventarisatie is gemaakt op basis van indicatie
en hulpvraag van de bewoners. De Klipper Zorg
ligt goed in de arbeidsmarkt. We hebben uit de
kandidaten goede mensen kunnen selecteren die
met de kennis en ervaring die zij hebben een
mooie aanvulling zijn voor de teams van
De Klipper Zorg.

In het najaar
is er een cursus
injecteren en medicatie verstrekking
verzorgd.

In augustus hebben de
beide nieuwe bestuurders
van Trajectum, de locaties De
Klipper Zorg bezocht. Zij zijn
onder de indruk van de sfeer,
professionaliteit en openheid
die zij ervaarden tijdens
het bezoek.

Alle feestdagen zijn in
het corona jaar op gepaste
wijze gevierd. Hierbij is er oog
geweest voor veiligheid en
gezondheid maar zeker ook
voor sfeer.

In november is
gestart met de
inhoudelijke
ondersteuning van
Zorgboerderij de
Heidepol.

In november is
een driewieler met
trapondersteuning
aangeschaft.
In het najaar hebben de beide
locatie coördinatoren een “Eigen
regie” onderzoek uitgevoerd. De uitkomst daarvan was bijzonder positief.
De gemiddelde score van de bewoners
was een dikke zeven. De resultaten zijn
met de bewoners besproken in het huiskameroverleg en met de teamleden
in het team.

Realisatie
gouvernance RvT –
RvT Trajectum en
De Klipper Zorg
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Tevredenheid
Sandra

M

ed ew er k st er

r
M e v r. M eAijliene
M oe d er va n

A li e

B ew oo n st er

Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Door goed te luisteren naar de wensen
van onze bewoners, verwanten en medewerkers geven we invulling aan alle facetten van het leven.
De afstemming en samenwerking in de driehoek van bewoners, verwanten en begeleiding is daarin
belangrijk en van grote waarde.
In het najaar van 2020 is er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de bewoners van De Klipper
Zorg. In dit onderzoek lag de nadruk op de mate waarin bewoners eigen regievoering ervaren in de
begeleiding die zij ontvangen. Alle locaties scoorden gemiddeld een voldoende tot ruim voldoende.
Een mooie score wat ons betreft, maar ook voldoende ruimte ter verbetering! Middels scholing en
interne evaluatie zetten wij ons in om deze score te verbeteren.
Om een beeld van tevredenheid in dit jaarverslag te geven hebben we vragen voorgelegd bij een
bewoonster (Alie van Dekken, woont aan ‘t Reesink), een verwant (mevr. Meijer, moeder van Aline,
die in een appartement aan de Leeuwerikstraat woont) en Sandra Hogeboom, medewerkster
Troelstralaan.
Tevredenheid maakt inzichtelijk waar mensen vinden dat het goed en minder goed gaat. Ook laat
het zien wat daarbij echt belangrijk is en wat minder. De volgende vragen zijn aan bod gekomen:

A li e
Hoe ben je bij De Klipper Zorg terecht gekomen?
Ik was al jaren bij de Kapperallee. Daar wilde ik weg. Ik zou eerst misschien naar Doetinchem. Toen
hoorde ik van ‘t Reesink. Dat leek me wel wat.
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Wat vind je van De Klipper Zorg?
Dat bevalt mij wel. Lekker rustig. Ik heb hier een vriendin en ik word goed geholpen. Het is ook gezellig.

Heb je voldoende contact met je huisgenoten, familie en verwanten?
Ja. Ik ga meestal met de meiden hier om. De mannen doen hun eigen dingen. Ik heb ook genoeg
contact met mijn eigen familie.

Waar ben je tevreden over?
Ik vind de activiteiten fijn met Ans en Esther. Muziek maken en zingen vind ik leuk. Mijn appartement
is mooi. Ik krijg complimenten van mijn mentrix. Ze zegt dat ik het goed doe. Dat vind ik fijn!

Wat kunnen we verbeteren?
Dat zou ik niet direct weten.

Wordt er wat gedaan met je vragen?
Ja. Soms heb ik wel vragen over mijn kinderen. Er wordt dan goed meegedacht.

Heb je voldoende invloed als bewoner, verwant of medewerker?
Dat vind ik wel. Als er iets is, kan ik dat kwijt bij de groepsleiding of bij het huiskameroverleg.

Wat zou je nog willen veranderen?
Niets. Ik vind het hier leuk.

Vertellen mensen jou hoe ze je als bewoner, verwant, medewerker ervaren?
Zo ja wat vertellen ze?
Mijn oudste zus die zegt: ”Volgens mij heb je het goed naar je zin”. Mijn broer ook. Die zegt: “Je bent
vrolijk, dat is mooi om te zien”!

Als je een wens zou mogen doen wat zou je dan wensen?
Weet ik niet. Ik heb alles wat ik wens. En als ik wat zou willen wensen dan krijg ik het wel!

“Wat zou succes zijn”

M e v r. M e ij e

r

Hoe bent u bij de Klipper Zorg terecht gekomen?
Eigenlijk kwam De Klipper Zorg naar mij toe. Mijn dochter Aline woont al vanaf 2001 op de
Leeuwerikstraat, voorheen een locatie van Trajectum en dat is een locatie van De Klipper Zorg
geworden.

Wat vindt u van De Klipper Zorg?
Ze leveren goede zorg! Er is aandacht voor de bewoners en ook voor de leefomgeving. Dat ervaar je en
dat is goed.

Heeft u contact met andere bewoners en hun familie/verwanten?
Er is zeker samenhang. Ik ken bewoners en we maken regelmatig een praatje. Van vroeger uit was er
ook flink familiecontact, dit is weggevallen in de jaren die voorafgingen aan de komst van De Klipper
Zorg. Het zou mooi zijn wanneer dit weer nieuw leven zou krijgen.

Waar bent u tevreden over?
De aandacht, aanspreekbaarheid en de permanente aanwezigheid van begeleiding. En ook het
meedenken in ongewone situaties. Dat er een dagbesteding is en dat Aline niet altijd thuis hoeft te zijn
maar daar zo aan kan sluiten. Dat ze naast creatief bezig zijn ook onder de mensen komt.
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Wat kunnen we verbeteren?
Misschien nog wat strenger zijn op het opruimen buiten voor sommige woningen. Maar ik besef me
dat daar ook haken en ogen aan zitten.

Wordt er wat gedaan met uw vragen?
Oh jawel, absoluut!

Heeft u voldoende invloed als verwant?
Ik denk van wel.

Wat zou u nog willen veranderen?
Ik zou het zo niet weten. De veranderingen die we hebben gezien zijn goede veranderingen. Er is al
zoveel veranderd. Het verschil met wat het was de laatste jaren voor De Klipper Zorg kwam en nu, is
zo groot.

Vertellen mensen u hoe ze een en ander ervaren. En wat hoort u dan zoal?
Als ik mensen spreek en het gaat over de Klipper dan is het positief. Ook Aline is erg positief. In de
periode voor dat De Klipper Zorg kwam was het hier op de Leeuwerikstraat niet fijn. Er waren nare
incidenten en het was kil en koud.

Als u een wens zou mogen doen, wat zou u dan wensen?
Dat we het samen goed volhouden. En dat het team goed van samenstelling blijft zodat het voort
kan gaan op wat er al neer is gezet!

15
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Sandra
Hoe ben je bij De Klipper Zorg terecht gekomen?
Ik ben bij De Klipper Zorg terecht gekomen, door een vacature die ik gezien heb op het internet
(Zorgselect). Ik heb toen gesolliciteerd bij jullie en ben aangenomen op de Troelstralaan.

Wat vind je van De Klipper Zorg?
Ik vind De Klipper Zorg een fijne plek om te werken de bewoners staan Centraal en ze zijn erg
zorgzaam naar elkaar toe waardoor de sfeer erg fijn is hier. Ook als medewerker word je zeker niet
vergeten. Ik vind de Klipper Zorg een fijne plek om te werken; de bewoners staan centraal en ze zijn
erg zorgzaam naar elkaar toe waardoor de sfeer erg fijn is hier.

Heb je voldoende contact met je huisgenoten, familie en verwanten?
Het contact met de bewoners en familie is hier goed.

Waar ben je tevreden over?
Ik ben tevreden over het fijne contact tussen bewoners, familie, medewerkers Troelstralaan, en
leidinggevende. Ook zorgen we er met elkaar altijd voor dat de bewoners op nummer 1 staan.
Met de collega’s maken we er een gezellige dienst van!
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Wat kunnen we verbeteren?
Verbeteren, dat er meer contact is tussen verschillende locaties, en dat de bewoners meer met elkaar
optrekken van verschillende locaties, bijv. gezamenlijke activiteiten.

Wordt er wat gedaan met je vragen?
Er wordt zeker wat gedaan met je vragen, ook als medewerker mag je je eigen ideeën inbrengen.

Heb je voldoende invloed als bewoner, verwant of medewerker?
Ja prima.

Wat zou je nog willen veranderen?
Voor nu vind ik het goed.

Vertellen mensen jou hoe ze je als bewoner, verwant, medewerker ervaren?
Zo ja wat vertellen ze?
Ik hoor dat ik een gezellige, soms directe collega ben maar wel altijd vrolijke aanwezig.

Als je een wens zou mogen doen, wat zou je wensen?
Ik heb geen wens, maar
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2020: een goed financieel jaar
Houd je organisatie ‘lean and mean’! Zo min mogelijk bureaucratie en zoveel mogelijk
werkzaamheden t.b.v. de bewoners. Of volgens Wintzen “Veel stafdiensten zoeken hun
eigen belangrijkheid en hebben de neiging steeds groter te worden, terwijl ze aan de
effectiviteit van het bedrijf niet bijdragen”.
Resultaten over 2020
De jaarrekening 2020 is opgesteld door KAB, Accountants en Belastingadviseurs.
De jaarrekening is in februari 2021 gecontroleerd door accountantskantoor
Verstegen. Het uiteindelijke resultaat komt uit op € 536.077,00, (het resultaat van
2019 bedroeg €100.204 positief). De uitbreiding met twee locaties zorgt voor dit
aanzienlijk hogere resultaat.
De Klipper Zorg ondervindt mogelijk financiële schade vanwege de recente ontwikkelingen en maatregelen van het Kabinet rondom de uitbraak van het Coronavirus.
De financiële (en organisatorische) gevolgen kunnen nog niet exact worden ingeschat.
Opbrengsten
De Klipper Zorg levert zorg aan bewoners met een VPT-, MPT-, PGB- en WMO-indicatie.
De opbrengsten zijn gestegen, o.a. door omzetting naar VPT en uitbreiding met de
komst van nieuwe bewoners. Daarnaast zijn er opbrengsten van dagbesteding.
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Ontwikkeling in de kosten
De personeelskosten zijn
voornamelijk gestegen door
uitbreiding met locaties
Leeuwerikstraat en ‘t Reesink.
De overige bedrijfskosten zijn
gestegen naar €1.636.741,van €754.619,- voor een groot
gedeelte is deze stijging te
verklaren, door hogere
huurlasten als gevolg van de
uitbreiding van DKZ met de
2 genoemde locaties,
onderhoudskosten en
bewoners gebonden kosten.

Ontwikkeling in kapitaallasten/
investeringen
Voor de eenmalige investering
voor vastgoed ‘t Reesink is in
2020 een gedeelte, €148.200,terugbetaald. De totale
investering bedroeg €214.914,-.
Conform afspraken zou
De Klipper Zorg een gedeelte
van de investeringen in de
locatie ’t Reesink voor eigen
rekening nemen.

19

Solvabiliteit, liquiditeit en
liquiditeitsontwikkeling
Stichting ‘De Klipper Zorg’
heeft een goede solvabiliteit.
Op basis van de verhouding
eigen vermogen/totaal
vermogen bedraagt de
solvabiliteit 62,6% (2019: 73,6%).
De current ratio bedraagt 2,3
(2019: 4,4). Door het positieve
resultaat is het eigen vermogen
verder toegenomen tot ruim
€ 1,4 miljoen ultimo 2020
(2019: afgerond € 0,9 miljoen).
Er is geen sprake van
financiering van activa met
lang vreemd vermogen.

“Verbeter de wereld
stel een vraag en
wees nieuwsgierig”
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De Klipper Zorg van binnenuit gezien

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 jaren erna in fasen verder losgekoppeld van de moederstichting.

De medewerker in 2020
Leeftijdsopbouw
Leeftijd

Aantal

Aantal fte

Tot en met 24 jaar

3

1,56

25 - 34 jaar

8

4,62

35 - 44 jaar

14

9,67

45 - 54 jaar

6

2,85

55 - 64 jaar

21

12,46

65 jaar en ouder

1

0,44

53

31,60

Totaal

Gemiddelde leeftijd: 44,16 jaar
(peildatum 31-12-2020).
De vrouw/man verdeling is
79% vrouwen en 21% mannen.
De Klipper Zorg voert beleid
om meer mannelijke en
jongere medewerkers in
dienst te nemen. In 2020 zijn
18 medewerkers aangenomen
met een parttime dienstverband
voor het koken, individuele
begeleiding, dagbesteding,
oproepkrachten (i.v.m. Corona)
en administratieve
ondersteuning.
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In- en uitstroom in 2020
Aantal medewerkers in dienst getreden:
Aantal medewerkers uit dienst getreden:

18
8

Verzuim
Het ziekteverzuimcijfer over 2020 bedraagt 2,39%.
Scholing en bijscholing
In 2020 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;
Op individuele basis zijn er inhoudelijke en management scholingen gevolgd;
BBL medewerkers/stagiaires in het kader van de opleidingen Psychomotore therapie
en Maatschappelijke Zorg niveau 4.

“De Instelling die gelooft dat
de mensheid goed is”
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Inspraak, medezeggenschap,
vertrouwenspersoon, meldingen

Bewoners
Inspraak en medezeggenschap
In 2020 heeft op de Troelstralaan
maandelijks het huiskameroverleg
plaatsgevonden. Ook op de nieuwe
locaties is het huiskameroverleg van
start gegaan. Er wordt gevraagd om
advies en bewoners kunnen hier alles
inbrengen wat hen bezighoudt. Het
overleg wordt georganiseerd door
twee medewerkers en hiervan worden
notulen gemaakt.
Vertrouwenspersoon en klachten
Hannie Kämink is tot mei 2020
cliёntvertrouwenspersoon (CVP) bij
De Klipper Zorg geweest. Zij is
aangesloten bij het LSR, Landelijk
Steunpunt Medezeggenschap.
De overeenkomst tussen het LSR
en De Klipper Zorg voor de inzet
van de cliëntvertrouwenspersoon is in
2020 beëindigd. Dit wegens de komst
van de CVP Wet Zorg en Dwang, die
landelijk gefinancierd is.
Tot mei 2020 is er 6 keer een beroep
gedaan op de CVP. De kwestie in de
categorie ‘Organisatie/regels’ ging
over eten. Tweemaal benaderden

cliënten de CVP voor een luisterend
oor bij persoonlijke kwesties;
eenmaal betrof dit het omgaan met
de maatregelen die als gevolg van
het coronavirus golden. Driemaal
werd de CVP benaderd met onvrede
over de geboden zorg. De cliënten
gaven aan duidelijkheid te missen, in
informatie over zaken als inhoud van
de zorg maar ook de beschikbaarheid
van een aanspreekpersoon.
Nieuwe cliёntvertrouwenspersoon
en de wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg
en Dwang (hierna Wzd) in werking
getreden. In deze wet is geregeld
hoe de zorgaanbieder om moet gaan
met zorg waar de cliënt en/of zijn
vertegenwoordiger het niet mee eens
is terwijl die in de ogen van de
zorgaanbieder in het belang van de
cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt
de voorwaarden waaronder
gedwongen zorg mag worden
toegepast en de rechten van mensen
met een verstandelijke beperking of
psychogeriatrische aandoening die
vrijwillig of onvrijwillig in een

zorginstelling of verpleeghuis wonen.
De wet is ook van toepassing op
mensen die thuis wonen of in een
kleinschalige (particuliere) woonvorm.
In de WZD zijn de rechten van de
cliënten die met onvrijwillige zorg
te maken krijgen beter beschermd.
Cliënten en/of vertegenwoordigers
kunnen, op het moment dat zij
onvrede ervaren, contact opnemen
met een cliëntenvertrouwenspersoon.
De cliëntenvertrouwenspersoon
geeft ondersteuning bij vragen en
klachten over onvrijwillige zorg.
De cliëntenvertrouwenspersoon
luistert naar bewoners en verwanten,
ondersteunt bij een oplossing of
bij bijvoorbeeld het indienen van
een klacht.
Christel Brunsveld is sinds juni 2020
de cliëntenvertrouwenspersoon die
aan De Klipper Zorg is gekoppeld.
Zij is werkzaam voor Adviespunt
Zorgbelang en is volledig onafhankelijk
van De Klipper Zorg.
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In de jaarrapportage van de CVP over 2020 wordt het volgende vermeld
Het jaar 2020 was voor De Klipper Zorg een bijzonder jaar. Allereerst was het een overgangsjaar
voor wat betreft de invoering van de wet zorg en dwang. In maart ontstond de pandemie.
De aanwezigheid en frequentie van bezoek werd ingedamd, waardoor ook de CVP WZD minder
zichtbaar is geweest, dan aanvankelijk gepland. Hieronder vindt u een opsomming van de
werkzaamheden die wel doorgang vonden:
Op 21 april vond er een digitaal kennismakingsgesprek plaats met de manager Adrie Kemper.
Op 22 juni vond er een gesprek plaats op de Troelstralaan met de leidinggevende
Adrie Kemper en Hannie Kämink cliëntvertrouwenspersoon zorg werkzaam vanuit het LSR.
Op 21 juli heeft Arij van Keulen contact gelegd met de CVP WZD en zijn er afspraken
gemaakt om voor het einde van het jaar 2020 alle 3 de locaties te bezoeken tijdens het
huiskameroverleg. Het doel van dit bezoek is om kennis te maken met de bewoners en
voorlichting te geven over de rol van de CVP WZD. Wegens de pandemie hebben deze
bezoeken niet kunnen plaatsvinden. Wel zijn er alternatieven besproken zoals de
mogelijkheid om te beeldbellen en is het algemene voorlichtingsfilmpje met uitleg over
de rol van de CVP WZD getoond aan de bewoners.
In het jaar 2020 zijn er geen vragen en/of kwesties van De Klipper Zorg binnengekomen bij
de CVP WZD.

“Zoveel moois waar we goed
voor moeten zorgen”
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Ouders en verwanten
Ouders en verwanten
De Klipper Zorg voert een “open deur beleid” voor ouders en verwanten. Zij zijn welkom en
kunnen altijd terecht met hun opmerkingen, klachten, e.d. Corona heeft die deur het afgelopen
jaar meermalen dicht of op een kier gezet. Ouders en verwanten zijn veelvuldig via de mail en
andere kanalen op de hoogte gebracht van de voortgang en afspraken rond corona.
De Klipper Zorg wil op alle locaties overleg met ouders en verwanten. De zgn. familieraad
Dit is een adviesgroep, bestaande uit meerdere personen, waaraan zaken worden voorgelegd,
uitleg wordt gegeven over processen en advies wordt gevraagd over nieuwe voornemens.
Helaas heeft dit overleg i.v.m. de corona maatregelen in 2020 niet plaats kunnen vinden.
Wij hopen dit in 2021 weer op te kunnen pakken.
Dit overleg met ouders en verwanten is ook voor de locaties Leeuwerikstaat en ‘t Reesink
opgezet. Op de leeuwerikstraat bestaat deze adviesgroep uit 3 personen en op ’t Reesink uit
4 personen. Ook op deze locaties heeft het fysiek overleg in 2020 niet plaats kunnen vinden
i.v.m. corona.
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Medewerkers
Inspraak en medezeggenschap
De Klipper Zorg organiseert 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.
Een flink deel van de teambesprekingen werd
digitaal gevoerd. Dit leverde een nieuwe ervaring
op maar zorgde in eerste instantie voor veiligheid
en voorkoming van mogelijke virusoverdracht.
Vertrouwenspersoon en klachtencommissie
De Klipper Zorg heeft een overeenkomst met
Externe Vertrouwenspersonen.nl, in de persoon
van Chiene Hulst. Zij is bedrijfsmaatschappelijk
werker en vertrouwenspersoon. Zij kan bij
dreigende arbeidsconflicten, meldingen, e.d.
direct worden ingezet om de verbinding te
leggen en erger te voorkomen. In 2020 is er
geen gebruik gemaakt van haar diensten.

Incidenten en calamiteiten
In 2020 is voor alle locaties samen 101 keer een
Melding Incidenten Bewoners (MIB) ingevuld.
34 x locatie Troelstralaan
38 x locatie ‘t Reesink
29 x locatie Leeuwerikstraat
Meldingen zijn in de teambesprekingen daaropvolgend geëvalueerd. Doel hiervan is de situaties
te analyseren, afspraken en begeleiding waar
nodig bij te stellen, maar vooral hiervan te leren.
Waar liggen kansen, dilemma’s en mogelijkheden
om de dienstverlening te verbeteren.

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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Focus op 2021
In 2021 willen we vooral inzetten op verder gaande kwaliteit verbetering in brede zin.
Dit willen we doen door extra aandacht te schenken aan het thema vitaliteit.
Vitaliteit van de bewoners, medewerkers en organisatie. In 2021 willen we onze activiteiten,
inzet en doelen verder vitaliseren.
2021 bewegen doet leven
Volledige vaccinatie van de bewoners
Ruimte en inzet dagbesteding optimaliseren
Herstart trainen van RCM voor alle medewerkers op de drie locaties
WZD tijdens huiskameroverleg introduceren
Nadere uitvoering van de wet zorg en dwang
Starten familieraden op Leeuwerikstraat en ’t Reesink
Website De Klipper Zorg vernieuwen
In samenwerking met andere partners de verbinding met de stad Zutphen versterken
ICT-mogelijkheden inzetten om dienstverlening te verbeteren
Versterken van contacten in de buurt van de Leeuwerikstraat en ‘t Reesink
Organiseren van een Klipper Personeel Feest
Vormgeving van digitale contact tussen bewoners en verwanten m.b.v. zorgplan en iPad.
Medezeggenschap d.m.v. werk- en ontwikkelgroepen vanuit de locaties
Hercertificering ISO realiseren
De zorg en dienstverlening na de Corona crisis richting geven
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Toekomst De Klipper Zorg

De bewoners en medewerkers van De Klipper Zorg kijken uit naar 2021. Een verdere
versoepeling en uitbreiding van leef- en werkomstandigheden zal daar zeker in bijdragen.
De Klipper Zorg staat met nadruk midden in de samenleving van de Gemeente Zutphen.
Wij willen die relatie samen met andere partijen graag bestendigen. Doel hiervan is dat de
bewoners van De Klipper Zorg zich nog meer onderdeel gaan voelen van hun buurt en de stad
Zutphen. In gesprekken met de RvB van Trajectum spreken we over het gemeenschappelijke
maar ook over de eigenheid van beider organisaties. Doel hiervan is elkaar te stimuleren en
posities te versterken. De administratieve en financiële inrichting van de Klipper Zorg is op
locatieniveau ingericht. We zullen de dagbesteding per locatie fysiek en inhoudelijk verder
inrichten. De eigenheid en zelfstandige status van De Klipper Zorg consolideren in samenwerking met de RvT en RvB van Trajectum. De Klipper Zorg wil op bewoner-, relatie-,
medewerker- en organisatieniveau de dienstverlening blijven vitaliseren.

“Het is belangrijk dat iemand in je vaardigheden
gelooft, je aanmoedigt en vertrouwen geeft”
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