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Inleiding: Economie gaat goed, Zorg is een uitdaging 
 

Het jaar 2018 was voor ons als Archipel een jaar als nooit tevoren. Waar vroeger vooral een tekort 
aan geld was, is er nu een tekort aan medewerkers. En dat terwijl de vraag van de mensen die een 
beroep op ons doen groeit en ingewikkelder wordt. Want meer mensen langer thuis betekent dat de 
mensen die bij Archipel aankloppen, ons meer dan voorheen nodig hebben.  
 
Het is te merken in de dagelijkse praktijk van onze cliëntadviseurs die de wachtlijst groter zien 
worden. Clientadviseurs krijgen ondertussen nog meer telefoontjes van o.a. huisartsen, 
mantelzorgers, ziekenhuizen die pleiten voor hun patiënt of familielid. De praktijk is dat onze 
verzorgers, verplegers en behandelaren enorm betrokken zijn. Zij leveren extra inzet om de meer 
complexe zorg te leveren. En dat terwijl er vaak vacatures zijn of collega’s even afhaken vanwege 
ziekte. 
 
Het was ook de 2018-zomer met hitte. In onze huizen hebben we zo goed als mogelijk geprobeerd de 
warmte te doorstaan. Bewoners en hun mantelzorgers verwachten een zorg die goed is en ze 
hebben begrip dat het nooit perfect is. Ondertussen willen onze medewerkers het beste doen en 
zien we dat het niet altijd kan. 
 
Het zijn alinea’s die een klein deel van een werkelijkheid beschrijven die anders is dan voorheen. 
Waar vroeger een tekort aan geld was, is er nu een tekort aan medewerkers. Het is voor ons een 
uitdaging; Tekort aan medewerkers, meer vraag en hogere eisen van de samenleving zetten druk op 
onze organisatie.  
 
En dan zijn wij tevreden als we ons realiseren hoe vaak mensen bijvoorbeeld een goede nacht bij ons 
hebben geslapen, het zijn er heel veel! En dan zien wij als Raad van Bestuur vaak lieve en tevreden 
gezichten van mensen die hun genietmomenten hebben. En we zien heel veel vrijwillige en betaalde 
medewerkers die een geweldige bijdrage leveren aan onder andere goed wonen, verlichting van 
ongemak, plezier in spel of gesprek, of op het juiste moment de goede behandeling. 
 
In 2018 zijn we begonnen met zo weinig mogelijk managementlagen tussen bestuur en praktijk. We 
werken met een Raad van Bestuur van drie. In dit jaardocument leest u veel over de bestuurlijke 
werkelijkheid. Het is een werkelijkheid van mensen, vacatures, organisatie, structuur, cijfers, 
governance en strategie Onze bestuurlijke werkelijkheid staat ten dienste van de praktijk van wonen, 
welzijn en zorg voor de mensen waarvoor we werken en waarmee we werken. Dagelijks zien we 
geluk van cliënten en de liefdevolle zorg voor onze bewoners. We hebben aandacht voor de pijn en 
we gaan voor verbetering waar het beter kan.  
 
We zijn trots op het vele dat ook in 2018 weer goed is gelukt en de grote inzet van medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Eppie Fokkema 
Katinka van Boxtel 
Monique Hertogs 
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1 Archipel, missie, visie, kernwaarden 

Binnen en buiten gewoon goed. 
Hiermee bedoelen we dat we zowel binnen (intra-) als buiten (extramuraal) onze locaties zorg en diensten van 
goede kwaliteit verlenen. Met gewoon goed bedoelen we ook welzijn als resultaat van ons handelen. Welzijn is 
het positieve antwoord op de vraag of iemand tevreden of gelukkig is. Ook (ge)woon goed, ons vastgoed 
(huisvesting), is onderdeel van onze dienstverlening. Deze primaire producten zijn ons bestaansrecht en 
moeten dan ook gewoon van goede kwaliteit zijn. Dit is de basis waarop we verder kunnen bouwen.  
 
Speciaal voor het bijzondere. 
De specialistische zorg en huisvesting voor bijzondere doelgroepen zijn onder deze noemer begrepen. We 
bedoelen er ook mee dat we rekening willen houden met het afwijkende, dat wat niet alledaags is. Speciaal 
niet alleen voor cliënten maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Oog hebben voor talenten en 
ontwikkelingsmogelijkheden of juist voor beperkingen. 
 
Eigen zinnige regie. 
Dit betreft vooral onze visie. De bril waardoor wij naar de werkelijkheid kijken is die van de eigen regie. We 
moeten alle ontwikkelingen die we aangaan toetsen aan deze visie. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de cliënt 
of cliëntvertegenwoordiger degene is die bepaalt. Deze visie zal leiden tot een zinnige en betekenisvolle 
(ver)vulling van het leven en welzijn. Ook van de medewerker mag verwacht worden dat hij eigen regie en 
verantwoordelijkheid neemt. Ook de wijze van organiseren zal steeds meer aan dit criterium moeten voldoen 
waarbij het niet gaat om modetrends maar om duurzame en zinnige vernieuwing die hierin past. 
 

Deze missie omschrijft in korte zinnen de koers van Archipel. Archipel biedt een breed pakket van 
zorgverlening, variërend van zorg aan huis tot en met gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Daarnaast 
biedt zij een breed pakket van diensten op het terrein van wonen en welzijn. Dit zowel in één van de 
locaties van Archipel als bij de cliënt thuis. Het brede pakket wordt geboden vanuit de visie dat Archipel 
inspeelt op de behoefte van de cliënt, niet alleen vandaag maar ook morgen. Daarin ondersteund door 
het streven ‘De cliënt in regie’ te houden waarbij deze zorg- en dienstverlening als zinvol wordt ervaren 
door zowel cliënt als medewerker en bijdraagt aan de beleving van kwaliteit van leven. Gekoppeld aan 
deze missie zijn de volgende waarden: 

 
Verantwoordelijkheid geven en delen 
Eigen regie is onlosmakelijk verbonden met eigen verantwoordelijkheid. Dit mag van cliënten en medewerkers 
verwacht worden. Soms zal die verantwoordelijkheid gedeeld moeten worden als cliënten niet (meer) in staat 
zijn die volledig zelf te nemen. Leidinggeven zal vooral bestaan uit het verantwoordelijk maken van mensen 
voor hun eigen handelen. Aanvuren in plaats van aanvoeren. Er zal een permanente dialoog tussen 
leidinggevenden, medewerkers en cliënten moeten zijn om hen in staat te stellen optimaal in eigen kracht te 
staan. 
 
Vakmanschap en betrouwbaarheid 
Vakmanschap is erop gericht dat de dienstverleningsprocessen optimale kwaliteit voortbrengen; functioneel en 
professioneel. Functioneel is maximale effectiviteit tegen een zo laag mogelijke prijs en professioneel is 
rekening houdend met professionele standaarden en normen van beroepsgroepen. Vakmanschap is ook 
deskundigheid, het daadwerkelijk toepassen in de praktijk op de juiste manier, met de juiste houding om de 
regie bij de cliënt te laten. In feite de basis voor kwaliteit. Betrouwbaarheid is hierbij het algemene 
uitgangspunt; doen wat je hebt afgesproken. 
 
Vrij en ondernemend 
Eigen regie vraagt om vrijheid in eigen keuzes en een grote mate van vrijheid in het handelen. 
Organisatieregels mogen geen beperking van deze vrijheid veroorzaken. Deze vrijheid moet juist uitdagen tot 
het bewandelen van nieuwe wegen en gericht op oplossingen. Hoewel we een onderneming zijn waarbij het 
maatschappelijk belang boven het organisatiebelang gaat, hebben we toch de opdracht permanent op zoek te 
gaan naar nieuwe ontwikkelingen en producten die voor onze klanten een meerwaarde kunnen hebben. 
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1.1 Structuur van Archipel 

Archipel is een stichting welke Verpleging, Verzorging en Thuiszorg levert. Samen met Assist 
(dochteronderneming van Vebego, facility services) is Archipel aandeelhouder van Archipel Thuis (Thuiszorg), 
Archipel heeft hierbij 51% van het aandelenpakket terwijl Assist over 49% beschikt.  

Binnen Archipel is het zogenaamde Raad van Toezicht-model van toepassing. De eindverantwoordelijkheid is 
gelegen bij de Raad van Bestuur. In 2018 heeft de omschakeling van een éénhoofdige raad van bestuur met 
directeuren naar een driehoofdige raad van bestuur haar verdere beslag gekregen.  
De eind 2017 aangestelde nieuwe voorzitter (dhr. E. Fokkema) is in januari in dienst getreden. Eind 2018 is een 
nieuwe bestuurder aangesteld (mw. K. van Boxtel) ter vervanging van mw. L. Burnett, die in december afscheid 
heeft genomen van Archipel. Mw. Van Boxtel zal in januari 2019 in dienst treden en dan samen met dhr. 
Fokkema en mw. Hertogs de driehoofdige raad van bestuur van Archipel vormen. 

 
Het oude organogram van Archipel is in 2015 vervangen. De uitdaging lag bij het loslaten van een 
hiërarchische structuur, en is gevonden in een model van organiseren op basis van betrokken en 
deskundige mensen. 

 
De essentie van dit model is, dat alles wat we doen, start bij de vraag van de cliënt. Binnen Archipel is breed 
gedragen dat de essentie van onze organisatie het directe proces van zorgverlening is en dat alle anderen er 
zijn om dit proces te faciliteren. 
 
Onder Archipel ressorteren een aantal locaties. Deze locaties vallen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. 
Archipel kende in 2018 de volgende locaties: 

 Dommelhoef, Eindhoven 

 Landrijt, Eindhoven 

 Kwadraat, Eindhoven 

 Passaat, Eindhoven 

 Eerdbrand, Eindhoven 

 Zuiderpark (Fleuriade en Gagelbosch), Eindhoven 

 Ekelhof, Eindhoven  

 Akkers, Nuenen.  

 Jo van Dijkhof, Nuenen 
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 Berkenstaete, Son en Breugel 

 Kanidas, Best 

 Nazareth, Best 

 Lindehof, Veldhoven (Oerle), vanaf november 2018 
 
Locaties nemen diensten af van de dienst Human Resources (HR), de dienst Bedrijfsvoering (financiën, 
informatisering en automatisering, facilitaire zaken, management control) en de concernstaf.  
Archipel had een samenwerkingsverband met Tzorg onder de noemer Tzorg-Archipel. In dit 
samenwerkingsverband werd de hulp bij het huishouden in het kader van de WMO in het werkgebied van 
Archipel uitgevoerd. Dit samenwerkingsverband is per september 2018 met wederzijds goedvinden ontbonden. 
 
Medezeggenschap voor medewerkers geschiedt door middel van een Ondernemingsraad op concernniveau. 
Medezeggenschap voor cliënten is geregeld middels een Centrale Cliëntenraad op concernniveau en lokale 
cliëntenraden op het niveau van een (clustering van) locatie(s). Daarnaast is de medezeggenschap van 
vrijwilligers geregeld in de Vrijwilligersraad. 
Daarnaast kent Archipel de Eilandenraad. Aan dit overlegorgaan nemen vertegenwoordigers van alle gremia 
van Archipel deel (RvT, RvB, OR, CCR, VR, ZIB). De doelstelling van dit overlegorgaan is: 

 gezamenlijkheid vormgeven; 

 bespreken van thema’s die voor alle gremia relevant zijn; 

 bespreken van de koers van Archipel, het proces van organisatieontwikkeling en de consequenties van 
cliënt in regie en medewerker in regie. 

 

1.2 Kerngegevens 

1.2.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
Archipel is een maatschappelijke onderneming die continu vanuit een professioneel perspectief wil anticiperen 
op de vraag en de behoeften van haar cliënten en medewerkers. Archipel is en wil daarom een 
vooruitstrevende organisatie zijn met als doel een integraal pakket te kunnen bieden op het terrein van zorg, 
wonen en welzijn. Het werkgebied van Archipel is te duiden als de stad Eindhoven en haar randgemeenten 
(Best, Son & Breugel, Veldhoven en Nuenen). 
 
Zorg 
Archipel biedt de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende 
begeleiding en behandeling, zowel bij cliënten thuis (Archipel Thuis) als in het verpleeghuis en verzorgingshuis. 
Zelfstandig wonenden kunnen binnen de locaties terecht voor o.a. tijdelijk verblijf, dagverzorging en 
dagbehandeling. 
 
Wonen 
- Dommelhoef, centrum voor revalidatie, gespecialiseerde zorg- en behandeling (Eindhoven) 
- Landrijt, centrum voor gespecialiseerde zorg en behandeling (Eindhoven) 
- Akkers, centrum voor geriatrische zorg (Nuenen).  
- Passaat, centrum voor geriatrische zorg (Eindhoven) 
- Eerdbrand, centrum voor geriatrische zorg (Eindhoven) 
- Ekelhof, centrum voor geriatrische zorg (Eindhoven) 
- Kanidas, centrum voor geriatrische zorg (Best) 
- Berkenstaete, woonzorgcentrum (Son en Breugel) 
- Zuiderpark (Gagelbosch en Fleuriade), woonzorgcentrum (Eindhoven) 
- Wooncentrum Jo van Dijkhof (Nuenen)  
- Kwadraat, kleinschalige woonvoorziening voor bijzondere doelgroepen (Eindhoven) 
- Lindehof, kleinschalige woonvorm voor PG-zorg (Veldhoven),  
- Mariënhage, Torens Zuiderpark (Eindhoven) 
  
Welzijn 
Archipel biedt zelfstandig wonenden diverse diensten aan op het gebied van welzijn, zoals personenalarmering, 
maaltijdvoorziening in een van de Gasterijen van de locaties of deelname aan ontspanningsactiviteiten die door 
de diverse locaties worden georganiseerd. Binnen de locaties is aandacht voor het welzijn van de cliënten in de 
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vorm van de maaltijdvoorziening en activiteitenbegeleiding. Zinvolle dagbesteding is de ultieme wens. Archipel 
biedt haar cliënten de mogelijkheid om particuliere zorg- en diensten in te kopen.  
 

1.2.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Kerngegevens 

Cliënten Aantal 

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar (inclusief VPT.) 1.018 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 459 

Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten) per einde verslagjaar 884 

Capaciteit Aantal 

Aantal beschikbare plaatsen met Wlz-verblijf (exclusief GRZ) per einde verslagjaar 1.020 

Productie Aantal 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar (ZZP excl. behandeling) 33.168 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar (ZZP incl. behandeling) 288.046 

Aantal intramurale dagen, sectorvreemd (LG, VG en GGZ ) 8.186 

Aantal dagen “Volledig Pakket Thuis” (VPT) 21.561 

Aantal dagen “Overige basisprestaties” (o.a. mutatiedagen, niet-geïndiceerde partner)  5.358 

Aantal uren extramurale productie Wlz  in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 22.601 

Personeel Aantal 

Aantal personeelsleden in loondienst per begin verslagjaar 1.926 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per begin verslagjaar 1.212 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.051 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.255 

Bedrijfsopbrengsten Euro’s 

Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 116.033.643 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (incl. correctie voorgaande jaren) 87.314.120 

Waarvan opbrensten zorgverzekeringswet 7.385.147 

Waarvan DBC’s/DBC-zorgproducten (Geriatrische Revalidatie Zorg) 4.953.830 

Waarvan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 5.250.615 

Waarvan subsidieregeling WLZ/Zvw Zorg 1.455.802 

Waarvan overige subsidies  491.924 

Waarvan overige zorgprestaties 538.931 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 8.643.127 
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1.3 Samenwerkingsrelaties 

Regionale samenwerkings- en ketenzorgpartners, cliëntenorganisaties en ouderenbonden: 

 Assist; Archipel Thuis in samenwerking met Assist is Archipel Thuis als Thuiszorgorganisatie ingericht. 
Waardoor Archipel Thuis als zelfstandige dochter van Archipel (51%) en Assist (49%) kan opereren in de 
thuiszorgmarkt. 

 Libra locatie Blixembosch: zowel m.b.t. revalidatie als bij het vormgeven van het Afasiecentrum. 

 Hersenz NAH netwerk met Libra zorgroep, Zorgboog, Catharinaziekenhuis, GGZ zuid oost Brabant, Mee, 
SWZ zorg en Zuidzorg. 

 CVA-netwerk Eindhoven en regio; samenwerkingsverband met het Catharinaziekenhuis, MMC, Valkenhof, 
RSZK, Blixembosch, Vitalis, Zuidzorg en ene vertegenwoordiging van de huisartsengroepen gericht op de 
logistieke en inhoudelijke afstemming tussen en binnen de diverse instellingen om de zorg aan deze 
cliënten te optimaliseren. 

 Met Vitalis onderzoek gericht op samenwerking op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en 
ambulant verpleegkundig team 

 Met Opella; uitwisseling van kennis kunde op gebied van kwaliteit, bedrijfsvoering, HR, zorg- en 
behandeling. 

 Met Zuidzorg werken we tevens samen in bredere samenwerkingsverbanden. 

 Met de algemene ziekenhuizen: het Catharinaziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en de Anna 
Zorggroep; verkeerde bed problematiek, CVA ketenzorg, project vallen en opstaan, Zorgprogramma 
Psychogeriatrie, NAH netwerk.  

 Landelijk Korsakov Kenniscentrum | Landelijke Adviesraad Jonge mensen met dementie | Nederlands 
Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie | Huntington Netwerk Nederland | Huntintongnetwerk Zuid-Oost 
Nederland (met RAP-revalidatie, Land van Horne en MUMC+) 

 GGzE: samenwerking betreffende cliënten met een overlappend ziektebeeld, de ondersteuning en 
consultatie t.b.v. de oudere cliënt met een psychiatrisch ziektebeeld (o.a. Eerdbrand)en zorgketen 
dementie. 

 Lunetzorg, SWZ, Severinus (onderzoek) samenwerkingsactiviteiten op het gebied van dagbesteding en 
welzijn zoals o.a. Campus Westerwind. 

 Samenwerkingsovereenkomst Archipel met stichting Present; stichting Present slaat een brug tussen 
mensen die iets te bieden hebben (vrijwilligers) en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De 
samenwerking met een maatschappelijke organisatie maakt het makkelijker om dit te realiseren. 

 Stuurgroep Zichtbare Schakel: samenwerkingsverband tussen gemeente, zorgorganisaties, 
huisartsengroepen, welzijnsorganisaties etc. om ondersteuning in de krachtwijken te bieden door middel 
van de inzet van wijkverpleegkundigen. 

 Tzorg: samenwerkingspartner op het gebied van huishoudelijk hulp (WMO) in de gemeenten Eindhoven, 
Best, Veldhoven, Nuenen, Geldrop- Mierlo (tot september 2018). 

 Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON): Archipel participeert samen met de afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde (Centrum voor huisartsengeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health) 
van het UMC Radboud en zeven andere grote VVT organisaties uit Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en 
Noord-Limburg in dit netwerk. Doelstelling is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de 
verpleeghuisgeneeskunde, het stroomlijnen van opleidingsactiviteiten voor studenten geneeskunde en de 
specialist ouderengeneeskunde en het adviseren over het creëren van een continue voorbeeldfunctie in de 
vorm van een modelpraktijk. 

 VVT platform Zuidoost Brabant: dit platform heeft als doel de gemeenschappelijke belangen naar andere 
partijen (zoals overheden, zorgkantoor of onderwijsinstellingen) en vertegenwoordiging in diverse gremia 
beter te kunnen afstemmen/regelen. In dit platform participeren een dertiental VVT-organisaties uit 
Zuidoost-Brabant. 

 Welzijnsorganisaties: Lumens, LEV-groep, SWOVE Veldhoven betreffende de WMO activiteiten t.a.v. 
begeleiding en dagbesteding. 

 Woningcorporaties: Thuis, Wooninc, Helpt Elkander en Woonbedrijf. Samenwerking t.b.v. realisatie van de 
scheiding van wonen en zorg en invulling van regieposten t.b.v. de levering van zorg aan huis.  

 Transvorm: een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. 
Samen wordt gewerkt aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch 
arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding. 

https://www.mijn-thuis.nl/Home/
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 Het Ambulant Verpleegkundig team werkt nauw samen, en verleent verpleegkundige achterwacht en/of 
scholing voor, Vitalis Zorggroep, zorgcirkels Eindhoven, Q2W, Archipel Thuis, RedBeez, Futuris, Glorieux. 

 Cliëntenorganisatie & ouderenbonden: Archipel werkt constructief samen met het Zorgbelang, ONO, OVO, 
PVGE, KBO’s etc. Vanuit de lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraden wordt samengewerkt met het 
Landelijke Overlegorgaan voor Cliëntenraden (LOC) en Netwerk Cliëntenraden in Zorg (NCZ). 

 Bestuurlijk netwerk kwetsbare ouderen, inclusie netwerk dementie en juiste zorg op de juiste plek 
(Programma Precies). Hieraan nemen deel: huisartsen, ziekenhuizen, gemeentes, zorgkantoren 
zorgverzekeraars, VVT, GGZE, cliënt vertegenwoordiging 

 Centrale 24, Lunet, RSZK, Vitalis i.v.m. zorg technologie. 
 
Cliëntenorganisatie & ouderenbonden 
Archipel werkt constructief samen met het Zorgbelang, ONO, OVO, PVGE, KBO’s etc. Vanuit de lokale 
cliëntenraden en centrale cliëntenraden wordt samengewerkt met het Landelijke Overlegorgaan voor 
Cliëntenraden (LOC) en Netwerk Cliëntenraden in Zorg (NCZ). 
 
Gemeenten en het Zorgkantoor  
T.g.v. de overheveling van verantwoordelijkheden van het Ministerie van VWS naar de gemeenten wordt een 
belangrijk deel van de zorg- en dienstverlening lokaal bepaald. Dicht bij de burgers vindt besluitvorming plaats 
over de beschikbaarheid, kwaliteit en omvang van zorg- en dienstverlening. Hiervoor onderhoudt Archipel 
nauwe contacten met de diverse gemeenten (regio Peelland, Gemeente Heeze, Dommelvallei gemeenten, 
Regio Kempen, BOV gemeenten, gemeente Eindhoven).  
In het kader van nieuwbouwplannen en ontwikkeling van zorg- en dienstverlening vindt overleg plaats met de 
betrokken wethouders van de gemeenten Best, Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel. Contacten worden als 
waardevol en goed ervaren.  
In 2018 heeft Archipel thema bijeenkomsten gehouden met politieke partijen uit haar werkgebied met als 
thema ‘Eenzaamheid’. 
Ook met het Zorgkantoor is sprake van een goede verstandhouding en vindt regelmatig overleg plaats.  
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2 Het jaar 2018 voor Archipel 

In het jaar 2018 is op basis van het jaarplan 2018’ een aantal activiteiten opgepakt onder de 
verantwoordelijkheid van de RvB. Hieronder volgt een beknopte opsomming van een aantal van deze 
activiteiten. 

 
Ontlasten van zorgteams 
Teamondersteuning: 
In december 2017 is de pilot Teamondersteuning op de Eerdbrand gestart. Aanleiding hiervoor was het 
aangeven van de teams dat zij hun veelvoud aan taken niet meer georganiseerd kregen en aangaven over te 
lopen. De toename van taken wordt in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt (waardoor lang 
openstaande vacatures) en hoog verzuim (waardoor veel druk op aanwezig personeel) gezien als niet meer 
werkbaar. Daarnaast is geconstateerd dat het organiseren van een support team op centraal niveau niet 
voldoende van de grond is gekomen. Door een centraal aanspreekpunt te creëren waar teams al hun vragen 
kunnen stellen of taken kunnen neerleggen, werd getracht de druk van de extra taken binnen de teams af te 
laten nemen en zouden er in theorie meer uren beschikbaar zijn in de zorg (vergroten van zorgcapaciteit), 
zonder het verlies van eigenaarschap. Daarnaast was het doel om de ondersteunende diensten (de KdG) 
dichter naar de teams toe te brengen. 
 
Op basis van de pilot bleek dat de gekozen vorm van ondersteuning niet de structurele oplossing was voor het 
vergroten van de zorgcapaciteit. De fase waarin het team zich bevindt verschilt tussen de teams en het 
vergroten van de zorgcapaciteit vergt maatwerk. Teams gaven aan het fijn te vinden om voor incidentele 
vraagstukken iemand op locatie te hebben, waar allerhande vragen aan gesteld kunnen worden. Wel heeft 
deze ondersteuning gezorgd voor een verbinding tussen de ondersteunende diensten en de zorgteams. Echter 
om de zorgcapaciteit te vergroten hebben de teams aangegeven dat ze naast de brede “teamondersteuning” 
vooral behoefte hebben aan structurele gerichte ondersteuning op het gebied van de bezettingsproblematiek. 
juist dit onderwerp kan zorgen voor meer rust op de afdeling en meer tijd voor de zorg.  
 
De raad van bestuur heeft daarom opdracht gegeven om de ondersteuning van de zorgteams per locatie verder 
te onderzoeken, te analyseren en uit te werken. Op basis van de uitkomsten een advies te formuleren hoe 
vorm gegeven kan worden aan teamondersteuning en hoe dit organisatorisch (functieprofiel en formatie) eruit 
kan zien.  
De pilot Teamondersteuning heeft in juni een vervolg gekregen. Een externe projectleider heeft onderzocht 
welke behoeftes er zijn ten aanzien van teamondersteuning per locatie en team. Om hier een goed beeld van 
te krijgen is een verbeterbord Teamondersteuning gemaakt en bij ieder team gedurende de zomerperiode 
opgehangen. Ruim 90% van de teams heeft het bord ingevuld en duidelijk aangegeven welke behoeftes er zijn. 
De uitkomsten van het onderzoek en een advies met aanbevelingen zijn begin oktober gepresenteerd in het 
bestuurlijk overleg. Daarnaast is de projectleider aan de slag gegaan met het inventariseren van te 
standaardiseren en versimpelen werkprocessen om meer zorgcapaciteit bij de teams te creëren.  
Los van dit project liep het project Personeelsplanning. Een deel van de uitkomsten uit het project 
Teamondersteuning hebben betrekking op roosteren en de potentie om zorgcapaciteit bij teams te vergroten 
door extra ondersteuning op dit proces.  
 
Het project Teamondersteuning zat eind 2018 in een afrondende fase en stond in de startblokken om 
operationeel van start te gaan. Dit twee maanden later dan de initiële planning. Het opstarten van de werving 
had enige vertraging opgelopen, maar is na de start heel succesvol en efficiënt verlopen. De sollicitatieronde 
had ruim 70 sollicitanten opgeleverd. Waarvan 8 medewerkers zijn aangenomen.  
Gestart wordt in februari 2019 met 10 Teamondersteuners, dit is inclusief twee medewerkers die al de rol van 
team assistent vervulden. Voor de locaties Berkenstaete en Gagelbosch/Fleuriade blijft de ondersteuning 
daarmee ongewijzigd. Alle andere locaties krijgen 1 of 2 teamondersteuners per locatie. In het eerste jaar zal 
het proces van implementatie worden begeleid door een interne procesbegeleider.  
 
Werving & behoud van medewerkers 
Bruggen Bouwen 
In het voorjaar 2018 hebben Archipel medewerkers (de zgn. Bruggenbouwers) zich gebogen over hoe we 
kunnen komen tot ‘Meer collega’s, meer tijd, meer waardering. Een groot aantal initiatieven is ingediend. De 
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raad van bestuur was onder de indruk van de hoeveelheid, en creativiteit, van de aangedragen initiatieven. 
Natuurlijk moesten er keuzes gemaakt worden. Om tot een goede keuze te kunnen komen heeft de raad van 
bestuur alle initiatieven laten doorrekenen en gekeken op welke begrotingsposten mogelijk nog financiële 
ruimte zit om een gedeelte van deze initiatieven daadwerkelijk in gang te zetten. Vervolgens heeft de raad van 
bestuur haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en in april een voorstel aan de bruggenbouwgroep 
gepresenteerd. Van groot belang ziet de raad van bestuur initiatieven die leiden tot rust op de werkvloer door 
de aanwezigheid van voldoende medewerkers en een laag ziekteverzuim. Initiatieven hiertoe zoals bijv. 
taskforce arbeidsmarkt zullen dan ook zeker stevig worden vervolgd. 
 
Taskforce arbeidsmarkt 
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn bekend. Op alle niveaus binnen de zorg worden de tekorten de 
aankomende jaren steeds groter. Het is niet realistisch om te verwachten dat we de gewenste of ‘ideale’ inzet 
van verzorgende IG (zoals we gewend waren) gaan realiseren. Archipel Zorggroep heeft op deze ontwikkeling 
geanticipeerd door (onder meer) een taskforce arbeidsmarkt op te richten. 
Een taskforce is ingericht om met de opdracht aan de slag is gegaan. De opdrachtformulering bleek echter te 
breed en betrof bijna het gehele HR terrein. In april is dan ook besloten dat er meer structuur en focus nodig 
was. Een tijdelijke projectleider is aangesteld. 
 
De doelstelling van de taskforce is als volgt geformuleerd: 
‘Maximaal benutten van intern en extern arbeidspotentieel zodat op korte termijn de werkdruk als minder 
hoog wordt ervaren en de zorg voor de cliënt geborgd is’. 
 
Parallel werd een HR visie en strategie voor de toekomst ontwikkeld die richtinggevend gaat zijn voor alle HR 
initiatieven waaronder het behoud van onze medewerkers door goed werkgeverschap. Belangrijke pijler hierbij 
is hoe wij ons als werkgever willen onderscheiden (wie willen we zijn als werkgever, waar staan we voor, welk 
type medewerkers willen we aan ons binden, hoe zorgen we dat we een onderscheidend werkgeversmerk 
waarmaken en uitdragen). Doel hiervan is een samenhangend en consistent HR beleid dat gericht is op 
voldoende en duurzaam inzetbare medewerkers die onze visie en strategie waarmaken. 
 
De stand van zaken ten aanzien van de taskforce is eind 2018: 
1. Intern het arbeidspotentieel beter benutten:  

o Er zijn een aantal quick wins voor het pre/onboardingsproces uitgewerkt en ingevoerd wat als 
resultaat heeft dat nieuwe medewerker sneller en effectiever productief zijn. Voor 2019 krijgt dit nog 
verder vervolg. 

o Voorstel locatieroosteraars wordt als pilot ingezet met als resultaat dat er meer uren voor directe zorg 
beschikbaar komen. Buiten de scope van de taskforce ligt de teamondersteuning. Deze wordt kwartaal 
1 in 2019 ingevoerd waardoor er meer uren beschikbaar komen voor directe zorgtaken.  

2. Extern arbeidspotentieel beter benutten: 
o In 2018 is het aantal medewerkers in het primaire proces (excl. stagiaires) gestegen van 1069 naar 

1149, in totaal zijn er dus 80 medewerkers meer aan het einde van het jaar in vergelijking met het 
begin. 

 
Buiten de scope van de taskforce worden er 3-maanden evaluaties met nieuwe medewerkers ingevoerd per 1 
januari 2019. Het resultaat moet zijn dat er eerder bijgestuurd kan worden indien er vroegtijdig verloop dreigt. 
Daarnaast is in oktober 2018 het project ‘gesprekscyclus/ het goede gesprek’ gestart. Daarin wordt uitgewerkt 
hoe binnen de besturingsfilosofie het goede gesprek gevoerd kan worden over ontwikkeling, werkplezier en 
duurzame inzetbaarheid. Hiervoor is een projectleider aangesteld die in co-creatie met OR en medewerkers het 
‘goede gesprek’ gaat uitwerken. De projectgroep is geformeerd en verwacht in maart 2019 een aantal 
scenario’s te presenteren. 
 
Archipel visie Eigen regie, verbreden en verdiepen 
Kickstart 
Door Kickstart is in februari een participatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar zelfsturing bij de locaties 
Landrijt en Ekelhof. De resultaten van dit onderzoek, de verhalen, lieten zien welke knelpunten er zijn en wat er 
verbeterd kan worden. Onder andere de conclusie dat de teams verschillende “rijpheid” hebben van 
ontwikkeling en dat dit een directe relatie heeft met de stabiliteit in het team was een nadenker die om actie 
vroeg. Ook de samenwerking met het dienstencentrum, het nog aanwezig zijn van oud zeer en de 
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betrokkenheid bij besluitvorming zijn verbeterpunten. De RvB heeft dit rapport besproken met 
Ondernemingsraad, coaches, HMR adviseurs en managers. Ook zijn er sessies gehouden in de locatie Landrijt 
en Ekelhof.  
Vanaf september heeft Kickstart bij alle locaties een onderzoek uitgevoerd. In december is hiervan het 
eindrapport gepubliceerd en besproken in de locaties. Dat zijn verhelderende, verdiepende gesprekken 
geweest waar ook soms de essentie van de bedrijfscultuur werd geraakt: organiseren van vertrouwen en de 
angst of onveiligheid die wordt ervaren. Ook inspirerende gesprekken met energie op goede acties. De 
hoofdthema’s worden per locatie gekozen en acties uitgezet met ambassadeurs voor deze thema’s. 
Betrokkenheid van medewerkers is goed, de aanpak spreekt aan. 
Een tweede opbrengst van het rapport is dat de RvB met coaches en HR adviseurs een faseringsmodel voor 
ontwikkeling van teams hebben geadopteerd en op maat gemaakt voor onze situatie. Met dit model wordt de 
komende maanden gewerkt, het biedt een handvat om inzicht te krijgen in ontwikkeling van teams en de keuze 
van de interventies.  
Derde opbrengst is dat de inzichten uit deze onderzoeken zijn benut voor de inrichting van de 
teamondersteuning. 
  
Teamcoaches 
Met de teamcoaches is onder begeleiding van het Instituut voor samenwerkingsvraagstukken gesproken over 
hun rol. Deze gesprekken verliepen moeizaam en in eerste instantie niet productief. De teamcoaches hechten 
aan één stijl en werkwijze en het moeilijk om tot overeenstemming te komen. Tijdens het laatste gesprek 
kwamen er openingen, meer leren van elkaar. We hebben besloten afscheid te nemen van het Instituut; deze 
begeleiding was goed voor Archipel, maar leidt ons nu in stagnatie.  
We leren en zoeken, de eerste stap is geweest om het faseringsmodel scherp te krijgen. Ondertussen wordt 
o.l.v. de manager bedrijfsvoering en HRM met de HR adviseurs hun specifieke veranderende rol besproken in 
relatie tot de rol van de teamcoaches. De komende maanden staan enkele gesprekken gepland op mogelijke 
vernieuwende inbreng, onder andere wordt gedacht aan thema eigenaarschap en sociocratie. 
  
Diversen 

 De middelen Waardigheid en Trots worden succesvol ingezet bij de dagbesteding. 

 Bij de opleidingen en de talentacademie wordt uitbreiding van aanbod en begeleiding gerealiseerd met als 
doel arbeidsmarkt positie te verbeteren. 

 Pilot Persoonsvolgend Budget bij VPT wordt voortgezet door de instrumentatie te verbeteren. Inmiddels is 
opdracht gegeven om een geschikte app te bouwen. Daarnaast is een experiment PVB gestart bij 
Berkenhof2, voor PG cliënten. Landelijk is veel nieuwsgierigheid naar ons model van PVB. Zorgverzekeraars 
Nederland, Vilans en VWS maken zich warm voor vervolg ontwikkeling. 
Wij spelen hierin samen met de ZZG Zorggroep een actieve rol en gaan in 2019 onder de noemer van 
Waardigheid en Trots een koplopersgroep organiseren. 

 
 
Stabiliteit binnen bedrijfsvoering 
Manager bedrijfsvoering 
Per mei is een nieuwe manager bedrijfsvoering en HRM gestart. Met haar zijn de stappen voor verbetering bij 
het dienstencentrum ontwikkeld en gestart. De ontwikkeling van bedrijfsvoering naar een ondersteunende 
cultuur is gestart. Het tweede tertiaal is gekozen voor drie inspiratiebijeenkomsten.  
Ondertussen werd op bijna alle onderdelen ingezet op verbetering. Dat ging niet gemakkelijk. We verwachten 
een andere manier van werken en een andere manier van samenwerken. Gekozen is om dit al werkenderwijs 
te verbeteren en dat vraagt geduld en veel aandacht. Ook zijn tijdelijke krachten ingehuurd om ook de 
verbeteringsactiviteiten te identificeren en te stimuleren. Het gaat niet gemakkelijk, er is veel te doen en te 
verbeteren. Het is alles mensenwerk en we investeren in mensen. 
 
 Diversen 

 Het nieuwe pakket roosteren is geïmplementeerd. De eerste werkwijzen zijn ingevoerd, in de loop van 
2018 is de tweede ronde voorbereid. De evaluatie gaf aan dat het zelfroosteren niet goed is ingevoerd. In 
de tweede ronde is de projectorganisatie sterk verbeterd door inzet van een kwartiermaker roosteren. Zij 
is ervaren met deze werkwijze en gaat een vorm van roosteren op locatie invoeren. Dat is met de OR 
besproken en voor advies voorgelegd. Samen met de Ondernemingsraad wordt gewerkt aan de 
verbetering van de werkwijze. 
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 Met betrekking tot treasury zijn we erin geslaagd afspraken te maken met de banken om de 
liquiditeitsruimte te vergroten. Dat is een belangrijke voorwaarde voor borging bij WFZ. De 
borgingsaanvraag wordt voorbereid met een meerjarenprognose voor Archipel en de contacten met WFZ. 
Ondertussen werd advies gevraagd aan Thesor t.b.v. verbetering van de lening portefeuille. De 
borgingsaanvraag is een deel daarvan. Het tweede is het verbeteren van de derivaten; de gerechtelijke 
procedure betreffende de opslagpercentages bij de derivaten is in gang gezet. 

 Er wordt langzaam aan gebouwd aan implementatie van het strategisch beleidsplan I&A. Echter door 
gebrek aan menskracht was de aandacht vooral naar de primaire leveringszekerheid (Wifi). Inmiddels is 
het team van drie sinds oktober compleet. Ondertussen is gewerkt we aan het verbeteren van de 
inrichting van de organisatie, o.a. de verbetering van het applicatiebeheer, de projectenplannen en de ICT 
begroting. Positief is dat we kunnen constateren dat de bemensing compleet is en de werkwijze voor ICT 
projecten is ingericht. 

 De integratie van CCA (Clientenadministratie) en CSP (Cliëntenservicepunt) verliep niet naar wens. 
Geconcludeerd is dat dit een traject is met het ontbreken van implementatieplan, vasthoudendheid en 
goede ondersteuning. De onderlinge samenwerking moet worden verbeterd. Deze teams pakken dit 
positief op, de personele wisselingen helpen daarbij, maar leiden ook tot achterstand i.v.m. minder 
ervaring. Deze achterstand is onaanvaardbaar, vandaar dat extra menskracht is ingehuurd om in te lopen 
en te verbeteren. 

 Ook de financiële administratie wordt verbeterd. Er ging teveel fout, waardoor teveel tijd en irritatie wordt 
verspild om deze fouten te herstellen. Dit is mede oorzaak voor het laat opleveren van de jaarrekening 
2017. Externe hulp is ingehuurd voor analyse en begeleiding  

 Betreffende Control en verantwoording is met succes een nieuwe begrotingssystematiek ingevoerd voor 
2019. Deze methode sluit aan bij onze BI tool en rapportage. Daarnaast is een traject ingezet om de 
jaarrekening eerder op te leveren.  

 De service van HRM kan veel beter als het gaat om de basisadministratie en het correct en tijdig 
beantwoorden van vragen en casussen. Daarom is een traject gestart waarbij de service op een hoger 
niveau wordt geleverd. Twee medewerkers met ervaring zijn aangetrokken. Helaas betekent het dat een 
aantal medewerkers niet meer passen bij de nieuwe situatie en boventallig zijn worden. Voor hen is de 
gewerkt aan een nieuwe situatie, deels vertrek en voor een deel een nieuwe functie bij Archipel. 

 De wet AGV heeft ertoe geleid dat een stap is gemaakt in gegevensbescherming. De inrichting van de 
organisatie is nagenoeg geregeld en werkt. In de week van de privacy is ruimschoots aandacht geschonken 
aan bewustwording van gegevensbescherming bij alle medewerkers. Daarnaast heeft de privacy officer 
workshops intern gegeven. De eerste verbeterslagen zijn geïmplementeerd. 

 Vastgoed: Opwetten is gestart, het alternatief voor Kwadraat wordt gebouwd en in Oerle is Lindehof een 
kleinschalige woonvoorziening in samenwerking met Severinus in oktober opgeleverd. 

 Inzake TSW subsidie gemeente Eindhoven volgt een juridische procedure. Begin december is het eerste 
vergelijk o.l.v. de rechter geweest. We wachten op de uitslag in maart. 

 
 
Inzetten op ondersteuning kwaliteit 
Archipel Kompas 
Archipel heeft samen met cliënten, mantelzorgers, cliëntenraden, vrijwilligers en medewerkers zelf een eigen 
kwaliteitsbeleid ontwikkeld op basis van de (de 3 V’s) waarden van Archipel (Archipel Kompas). Het kompas 
hanteert zes kwaliteitsthema’s. Voor aanvang van elk thema wordt 360 graden feedback verzameld door 
anonieme vragen te stellen digitaal of op papier aan cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Er worden steeds 
dezelfde vier vragen gesteld. Het is dan aan een team om op basis van de feedback binnen een looptijd van 
twee maanden een verbeterplan te formuleren. Als het thema volgens de cyclus dan weer aan de beurt is, 
wordt het verbeterplan geëvalueerd om vervolgens met een nieuw verbeterplan binnen het thema te 
beginnen. 
 
In 2018 zijn 3 thema’s aan de orde geweest; ‘Lichamelijk welbevinden en gezondheid’, ‘Samenspel 
mantelzorger en vrijwilliger’ en ‘Woon-leefplezier’. Aan de teams werd gevraagd om op basis van de 360 
graden feedback en/of andere rand voorwaardelijke informatie, één of meerdere verbeterplannen op te stellen 
en uit te voeren als kwaliteitsverbetering voor het reisdoel. De multidisciplinaire werkgroep van het kompas 
heeft gezorgd voor de introductie van de thema’s via: 
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 een banier op elke locatie op een centrale plek (hoofdingang of de Gasterij) zodat medewerkers en 
bezoekers geattendeerd worden het op het thema; 

 instructiefolder voor elk team; 

 een Archinet themagroep met inhoudelijke bijdrages zoals de respons op de 360 graden feedback vanuit 
cliënten/mantelzorgers en/of vrijwilligers en Zorgkaart Nederland waarderingen.  

 
De doelstelling van elk thema was om in dialoog met cliënt/team een verbeterplan te maken. De norm van 
Archipel is dat minimaal 40 % van de teams verbeterplan opstelt en het uitvoert.  

 Voor reisdoel Lichamelijk welbevinden en gezondheid was tet resultaat dat 53 teams (60%) een 
verbeterplan hebben ingeleverd binnen de gestelde periode.  

 Bij reisdoel ‘Samenspel mantelzorger en vrijwilliger’ was het resultaat dat 72 teams (79%) een 
verbeterplan hebben ingeleverd binnen de gestelde periode.  

 Bij het laatste reisdoel van 2018 (Woon-leefplezier) was het resultaat dat 64 teams (75%) een verbeterplan 
hebben ingeleverd binnen de gestelde periode.  

Bij al deze verbeterplannen is nog niet gestuurd op inhoud, daar is nog kwaliteitswinst te behalen.  
 
Borging Archipel Kompas 
Kompas wordt geborgd door onder andere een multidisciplinaire werkgroep (beleid, zorg, revalidatie, 
behandeling, ondersteuning). Deze vergadert elke maand. Overige leden van de werkvloer zijn toehoorder 
maar niet actief participerend. Inhoudelijk werk wordt hoofdzakelijk verzet door de staf.  
 
Wat heeft de Kompas werkgroep in 2018 zoal gedaan? 

 programmaleider kwaliteit heeft de RvB periodiek geïnformeerd over de stand van zaken; 

 leden van de werkgroep hebben in december op alle locaties de aandachtsvelders kwaliteit en andere 
geïnteresseerde in groepsbijeenkomsten geïnformeerd over de wijzigingen van het kwaliteitskompas in 
2019;  

 daar waar teams een inhoudelijke toelichting wilde ontvangen zijn leden van de werkgroep bij een 
teamoverleg aangesloten; 

 teamportaals binnen Archidoc zijn gemaakt zodat elk team (zorg, facilitair, dagbesteding en vakgroepen) 
een eigen teamportaal hebben met hun eigen weergave van kwaliteitskompas (360 graden feedback, 
verbeterplannen, rapport kwaliteitsgesprekken); 

 Op de teamportalen zijn invulformats gemaakt zodat een team volgens een vaste structuur geholpen 
wordt bij het invullen van een verbeterplan volgens de 4W’s 

 Op de teamportalen is een format voor een kwaliteitsgesprek bij de buurman ontwikkeld en gekoppeld 
voor elk zorgteam aan het buurteam volgens een indeling 

 Er is een nieuw logo voor het Kwaliteitskompas ontwikkeld ten behoeve van de interne en externe 
communicatie 

 Op de website www.archipelzorggroep.nl, is het logo van het kwaliteitskompas het medium die een 
bezoeker verder leidt naar de inhoud van het dynamische kwaliteitsplan en verslag 

 invulling rol in lerend netwerk (continu) 

 Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden om het teamportaal te koppelen aan de bestaande BI-
tool (dashboard) zodat ook verantwoording afgelegd kan worden op een aantal een aantal indicatoren van 
kwaliteit & veiligheid naast productie en verzuim 

 
Kwaliteitsverslag 2017, Kwaliteitsplan 2018 
Dit onderdeel is ondergebracht bij de werkgroep kompas. Het kwaliteitsjaarverslag 2017 is geheel herzien en 
actueel gemaakt op de website www.archipelzorggroep.nl/kompas voor de uiterste datum van 01-07-2018. 
 
Aanleveren indicatoren zorg 
Voor verslagjaar 2018 is op basis van de informatie die voor handen was een prevalentiemeting verricht in de 
gewenste periode november- december 2018. Tevens is een adviesnotitie geschreven aan de raad van bestuur 
hoe op basis van de indicatoren intern structureel geleerd en verbeterd kan worden. 
 
Nieuw strategisch beleidsplan Archipel 
2018 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van de contiuren en bouwstenen van het nieuwe 
strategische beleid van Archipel voor de jaren 2019 – 2022. Als het gaat om de aanpak is gezocht naar 



Jaarverslag 2018 

 

15 
 

maximale participatie van medewerkers, cliënten en vrijwilligers. Onze koers moet tenslotte aansluiten bij de 
passie en ambitie van onze cliënten en medewerkers en bij de interne en externe mogelijkheden. We zochten 
hierbij vanuit de kernwaarde van Archipel (eigen regie) naar een balans tussen het perspectief van cliënten, 
medewerkers en verwachtingen vanuit de samenleving  
Wij geloven dat je ontwikkeling, vernieuwing of voortgang vooral samen realiseert. De neuzen dezelfde kant 
op, voldoende draagvlak, medewerkers in hun kracht zetten en met de juiste dosis enthousiasme samen 
implementeren en realiseren. Zo creëren we een situatie waarbij we met z’n allen de gezamenlijke passie 
willen delen met de wereld. En dat ging niet vanzelf. 
 
In 2018 zijn breed binnen Archipel de volgende aspecten voorbereid: 

 interne en externe analyses waardoor we met z’n allen een goed inzicht kregen van wat zich allemaal 
afspeelt in het zorgveld binnen en buiten Archipel. De externe analyse ging over overheid en branche, 
economische factoren, sociale en technologische ontwikkelingen. De interne analyse betrof: markt en 
financiële positie, cliënt- en medewerkerstevredenheid.  

 een aantal onderzoek rapportages: evaluatie eigen regie, cultuurmeting, stakeholdersonderzoek en 
bekendheid bij medewerkersdoelgroep.  

 De gremia (CR, OR, VR en ZIB) hebben zich gebogen over de aanbevelingen die zij wilden meegeven voor 
het strategisch plan. 

 
Met een brede groep vertegenwoordigers binnen Archipel (de zogenaamde Club van 80+) zijn op basis van 
deze bevindingen de mogelijke (strategische) vraagstukken gedefinieerd en werd nagedacht hoe we als 
Archipel de komende jaren hierop kunnen gaan inspelen. De aanbevelingen van deze groep zijn voor de raad 
van bestuur aanleiding geweest om het proces aan de hand van een drietal strategische vragen met een kleiner 
gezelschap (de groep van 10) verder uit te diepen. Deze strategische vragen waren: 

 Hoe kunnen we als Archipel inspelen op de situatie dat er meer cliënten zijn en minder medewerkers? 

 Hoe kunnen we als Archipel omgaan met toenemende zorgvragen in wijken en buurten? 

 Hoe kunnen we als Archipel omgaan met de toenemende complexiteit van cliëntvragen? 
 
Voor deze uitdieping werden twee invalshoeken gebruikt. Enerzijds is aan de hand van scenario’s gekeken naar 
mogelijke toekomsten van Archipel. Toekomsten waarbij mogelijke dilemma’s zijn opgelost en huidige en 
komende trends het hoofd geboden worden. Wat moet Archipel nu doen om die toekomst te realiseren? 
Anderzijds is ook gekeken naar het hier en nu, thema’s die nu al binnen Archipel in ontwikkeling zijn welke 
meegenomen moeten worden in de strategische keuzes. Bevindingen uit beide invalshoeken kwamen als in 
een trechter samen tot de strategische richting die Archipel op wil gaan. 
 
Twee belangrijke keuzes kwamen hieruit nadrukkelijk naar voren; 

 Archipel wil zich richten op haar wijk- en buurtfunctie (Dichtbij en afgestemd); 

 Archipel wil dé aanbieder zijn van specialistische zorg. 
 
Waarbij onderliggende strategische thema’s zijn: 

1. De basis op orde 
2. Waarde voor de cliënt creëren (doelgroep bepaling) 
3. Goed werkgeverschap 
4. Duurzaam organiseren & innovatie 
5. Duurzaam organiseren 

 
Begin december is dit breed besproken en bediscussieerd binnen de Club van 80+, waarbij waardevolle 
aanbevelingen, aanvullingen zijn aangeleverd en kritische kanttekeningen op onderdelen zijn gegeven.  
Nu is de raad van bestuur aan zet om het strategisch beleid concreet vorm te geven, hiervoor worden de eerste 
maanden van 2019 uitgetrokken. De bedoeling is dat het nieuwe beleid gepresenteerd zal worden tijdens de 
Archideeldagen van mei 2019. 
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3 Financiën 

3.1 Financieel beleid 

Resultaat 2018 
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 0,2 miljoen. Hierin zit het zeer kleine negatieve 
resultaat van De Meander, Maaltijd en Catering Service BV (iets meer van € 2.000) en het aandeel van Archipel 
in het verlies van Archipel Thuis (€ 0,4 miljoen). Hier tegenover staat een positief resultaat van € 0,6 miljoen 
voor Archipel zelf.  

We zien dat veel vergelijkbare zorgorganisaties betere resultaten boeken dan Archipel. Dit ligt vooral aan het 
feit dat Archipel relatief veel nieuw vastgoed heeft. Archipel heeft daar de afgelopen jaren bovengemiddeld in 
geïnvesteerd. Dit heeft geleid tot relatief hoge kapitaalslasten. Ondanks dit, maar ook ondanks een paar 
tegenvallers in het afgelopen boekjaar (o.a. een nagekomen correctie op de omzet GRZ over 2017 en een 
gemiste subsidie in 2018) blijft het resultaat positief. En vergeet daarbij niet de krapte op de arbeidsmarkt, wat 
heeft geleid tot een stijging van de kosten van personeel niet in loondienst. En hogere kosten van het eigen 
personeel (cao-stijging en hogere kosten voor werving en behoud).  

Ondanks bovengenoemde tegenvallers heeft Archipel toch een positief resultaat in de zorgexploitatie van € 1,2 
miljoen. De opbrengsten van Archipel groeien jaarlijks. In 2018 zijn vooral de opbrengsten van de langdurige 
zorg (Wlz) gestegen (zwaardere ZZP’s). Hierdoor zien we ook hogere kosten. De verhoging van de zorgzwaarte 
vertaald zich ook in meer en hoger gekwalificeerd en daarmee duurder personeel.  Maar ook cliëntgebonden 
kosten zijn gestegen (voeding, materialen, medicijnen en activiteiten).  

In 2017 is De Meander, Maaltijd en Catering Service BV volledig gestopt met haar activiteiten. De activa (met 
uitzondering van de inventarissen) zijn aan het einde van het vorige boekjaar gewaardeerd tegen de verwachte 
verkoopwaarde. Ondanks dat er wel enige belangstelling voor het pand was, heeft dit niet geleid tot verkoop. 
Ter overbrugging is er wel een huurder gevonden, waardoor de vaste kosten grotendeels door de 
huuropbrengsten gedekt zijn. Hierdoor was het resultaat nagenoeg nul.  

Archipel Thuis BV sloot 2018 af met een verlies van ruim € 0,4 miljoen. Tijdens het opmaken van de 
jaarrekening 2017 van Archipel was de jaarrekening 2017 van Archipel Thuis BV nog niet definitief. Daarom is 
vorig jaar in de jaarrekening van Archipel een voorlopig resultaat van € 0,08 miljoen opgenomen. Uiteindelijk 
bedroeg het verlies € 0,4 miljoen. Deze resultaatcorrectie is bij Archipel dit boekjaar meegenomen. Dit heeft 
ertoe geleid dan Archipel dit boekjaar een verlies van bijna € 0,4 miljoen moest meenemen voor Archipel Thuis 
BV (51% dochter).  

 
Vermogensvorming 
Het positieve resultaat over 2018 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De vermogenspositie is de afgelopen 
jaren gestabiliseerd. De budgetratio is vergelijkbaar met het gemiddelde van de sector. De solvabiliteit is lager 
dan het gemiddelde in de sector van grote VVT-instellingen. Dit is te verklaren door relatief veel nieuw 
vastgoed, waar tegenover een omvangrijke leningenportefeuille staat. Hierdoor is het totale vermogen 
(balanstotaal) hoog, wat een negatieve invloed heeft op de solvabiliteit. Maar deze is en blijft wel boven de 
minimale eisen, die de banken ons stellen. We verwachten wel dat deze door aflossingen van leningen en een 
beperkt investeringsvolume voor de komende jaren, verder zal verbeteren. 

De liquiditeitspositie is in 2018 ten opzichte van 2017 iets verbeterd. Deze zal nog verder verbeteren als in 2019 
een tweetal kortlopende leningen (€ 17 miljoen) zullen worden omgezet naar langlopende leningen.  

 Kengetallen 
 

 2017 2018 

Liquiditeit:    Vlottende Activa / Kortlopende Schulden 64,4% 66,4% 

Solvabiliteit: Eigen Vermogen / Totaal Vermogen 20,0% 20,5% 

Budgetratio: Eigen Vermogen / Totale Opbrengsten 29,0% 29,3% 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Jaarrekening 2018. 
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4 Risico’s en uitdagingen 

2019 beloofd wederom een dynamisch jaar te worden voor Archipel. Majeure onderwerpen zoals de onrust op 
de arbeidsmarkt, de basis op orde en de implementatie van het nieuwe strategisch beleidsplan 2019- 2022 
zullen volop de aandacht vergen. Verdere verdieping van de zelfsturing en verbetering van de ondersteuning 
aan de zelfsturende organisatie (de basis op orde) verdienen alle aandacht zodat rust, innovatie en 
kwaliteitsdenken weer hun plek krijgen.  
Dit alles leidt er toe dat de volgende onderwerpen een (risicovolle) uitdaging zijn voor Archipel in 2019: 
 
Topstructuur Archipel 
Begin 2019 is mw. K. van Boxtel gestart als derde lid raad van bestuur, waardoor deze raad uit drie personen 
bestaat (dhr. Fokkema, mw. M. Hertogs en mw. K. van Boxtel). Archipel beschikt hierdoor over één 
bestuurslaag, waardoor de (zelfsturende) teams en het bestuur dicht bij elkaar staan. Gezamenlijk 
verantwoordelijkheid dragen voor Archipel is hierbij het uitgangspunt. De drie bestuurders zullen o.l.v. een 
coach in onderling overleg een modus zoeken om hun werkzaamheden op te pakken, uit te voeren en de 
voortgang ervan met elkaar te delen.  
Voor de raad van toezicht zal in 2019 ook een bijzonder jaar worden. Door de komst van maar liefst vier 
nieuwe leden in een tijdsbestek van een half jaar zullen ook binnen de raad van bestuur de onderlinge 
verhoudingen opnieuw vorm moeten krijgen in 2019. Een jaar waarin de raad van toezicht tevens haar visie op 
toezichthouden wil uitdiepen en vormgeven. 
 
Strategie 
De totstandkoming van het nieuwe strategisch beleid dat in 2018 in gang is gezet zal in het eerste kwartaal van 
2019 voltooid worden. Nu al is duidelijk dat Archipel zich de komende jaren wil gaan richten op een drietal 
thema’s: 

 We zijn dichtbij en in verbinding; Archipel wil samen met andere partners een zorg- en welzijnsconcept 
ontwikkelen in wijken en buurten waarbij de cliënt gevolgd wordt, onafhankelijk waar hij verblijft.  

 We zijn gespecialiseerd in bijzondere doelgroepen en zorgvragen; Archipel wil zich verder ontwikkelen tot 
een regionaal kenniscentrum voor complexe specialistische zorg met een actieve verbinding in de 
netwerken. 

 We zijn continue alert op verbetering en vernieuwing: Archipel wil vanuit een lerende cultuur bijdragen 
aan verbetering en innovatie van onze kennis en werkwijze. 

We gaan dit alles doen vanuit een organisatie waar de basis op orde is en we stevig inzetten op inspelen op de 
afnemende arbeidsmarkt zowel vanuit operatie als strategie. De grote uitdaging voor 2019 is er voor te zorgen 
dat de basis van Archipel ook daadwerkelijk op orde is. 
 
Eigen regie 
Eigen regie is onlosmakelijk verbonden met eigen verantwoordelijkheid. Dit mag van cliënten en medewerkers 
verwacht worden. Soms zal die verantwoordelijkheid gedeeld worden als cliënten niet (meer) in staat zijn die 
volledig zelf te nemen. Leidinggeven zal vooral bestaan uit coaches, het verantwoordelijk maken van mensen 
voor hun eigen handelen. Aanvuren in plaats van aanvoeren. Er zal een permanente dialoog tussen 
bestuurders, medewerkers en cliënten moeten zijn om hen in staat te stellen optimaal in eigen kracht te staan. 
Deze visie vergt nog veel aandacht binnen Archipel. Verdere verdieping van, en extra aandacht voor, deze visie 
moet er in 2019 voor gaan zorgen dat de Eigen Regie als toegevoegde waarde door cliënt en medewerker 
wordt ervaren. Gekeken moet worden hoe het vertrek van de programmaleider eigen regie op goede wijze 
opgevolgd kan worden. 
 
Geriatrische Revalidatie 
Archipel en Vitalis hebben de ambitie uitgesproken om de samenwerking met betrekking tot Geriatrische 
Revalidatie verder te ontwikkelen. Onderzocht is of het in gezamenlijkheid vorm geven hieraan, meerwaarde 
zou hebben t.b.v. cliënt en organisaties. Met een positieve ambitie van zowel raad van bestuur Vitalis als raad 
van bestuur Archipel zal deze samenwerking in 2019 verder vorm worden gegeven. 
 
Archipel Thuis  
Het samenwerkingsverband met Assists zal in 2019 worden ontbonden waardoor Archipel als enige 
aandeelhouder van Archipel Thuis verder zal gaan. Met het aanstellen van een nieuwe bestuurder binnen 
Archipel Thuis (Mw. F. de Jong) heeft Archipel een richting uitgezet om van Archipel Thuis een rendabele 
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organisatie te maken. Om Archipel Thuis financieel goed op orde te krijgen gaan we in 2019 sterk inzetten op 
het verbeteren van de bedrijfsvoering. Dat gaan we doen aan de hand van drie pijlers en de volgende acties: 

1. Productiviteit:  
2. Behoud en werving van nieuwe medewerkers: 
3. Verlaging en preventie van verzuim: 

 
Omdat 2018 met een negatief resultaat werd afgesloten blijft Archipel Thuis een Archipel onderdeel dat veel 
aandacht vergt. Een gedegen, maandelijks, inzicht in productiviteit en geleverde kwaliteit is noodzakelijk 
(kwaliteitsmeetkaarten, klachtenregeling) waardoor bijsturing tijdig mogelijk is en de risico’s beperkt blijven. 
 
Arbeidsmarkt 
Archipel ervaart bij de werving en selectie van talent hinder van de aangetrokken economie, wijzigingen in 
kwalitatieve en kwantitatieve zorgvragen, werkdruk en imago van de verpleeghuiszorgsector. Door de grote 
vraag aan zorgmedewerkers is het behoud van medewerkers onder druk komen te staan.  
Dit onderwerp staat ook voor 2019 met stip op 1 binnen Archipel. Het werven, maar vooral ook het behouden 
van medewerkers zorgt voor minder vacatures, meer vaste gezichten binnen een team en vooral rust. Taken 
kunnen verdeeld worden, medewerkers hoeven niet steeds ingewerkt te worden, afspraken worden beter 
vervolgd en er kan gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering. In 2018 is het gelukt om per saldo 80 extra 
verzorgenden in dienst te nemen, maar het grote verloop onder medewerkers blijft zorgelijk. 
Met de BBL-opleiding in eigen beheer heeft Archipel een unieke positie binnen de regio. Een gegarandeerde 
instroom van leerlingen die in potentie kunnen uitgroeien tot volwaardige gediplomeerde krachten. Daarnaast 
lopen een flink aantal BOL-leerlingen stage binnen Archipel. 
 
Ondersteuning zelfsturing 
In algemene zin ligt de grootste uitdaging, naast het gegeven van de arbeidsmarkt, voor HRM-bedrijfsvoering in 
het optimaal faciliteren van de teams. In 2019 zal de ingezette teamondersteuning op locaties in de praktijk 
een bijdrage moeten gaan aan een afname van de veelheid van taken een onevenredige belasting van teams.  
Zodat medewerkers kunnen doen waar je voor opgeleid zijn en geen taken hoeven uit te voeren die onder, 
boven of buiten je niveau liggen. 
Daarnaast zullen Archipel processen en systemen ondersteuning moeten bieden aan een zelfsturende 
organisatie. De basis zal op orde moeten zijn. Deze processen/ systemen moeten zodanig vorm gegeven zijn 
(en geautomatiseerd ondersteunen) dat Archipelmedewerkers de ruimte krijgen hun werk goed en met plezier 
te kunnen uitoefenen (zelfverantwoordelijkheid). De basis op orde zal in 2019 ten volle opgepakt moeten 
worden en zal moeten leiden tot een betere dienstverlening aan onze cliënten die van de inzet en 
inspanningen van de medewerkers afhankelijk zijn. Meer ruimte om daadwerkelijk zorg te bieden en minder 
papier en verantwoording dragen bij aan het bereiken van deze doelstelling. Daardoor zal de (ervaren) 
werkdruk verminderen. 
 
Kwaliteit 
Voor haar kwaliteitsbeleid is Archipel gebonden aan het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Binnen 
Archipel wordt het begrip kwaliteit geconcretiseerd aan de hand van het kwaliteitskompas. Het Archipel 
Kompas is een in eigen beheer ontwikkeld Kwaliteitssysteem waarbij de essenties is dat op basis van 360 
graden feedback de zorgmedewerkers de dialoog aangaan met hun cliënten / mantelzorgers over mogelijke 
verbeterpunten. 
Het Kompas ondersteunt de zorgmedewerkers bij het vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van zorg binnen 
de locaties. Teams vragen ondersteuning bij het matchen van de praktijk met de kompasthema’s. Archipel 
Kompas wordt echter binnen Archipel in toenemende mate opgepakt door de zorgteams, maar een 
kwaliteitsslag is hierin nog te maken. Het Kompas is één van de kaders voor zelfsturing en een landelijke 
verplichting. 
 
Het Archipel vastgoedbeleid 
De Wlz zorg, Zorgverzekeringswet, WMO en private middelen zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering van 
Archipel. De manier waarop Archipel een antwoord kan en wil geven is zeer bepalend voor de vormgeving van 
het vastgoed (al dan niet in eigendom) en de woningvoorraad in brede zin. In 2019 moet Archipel haar 
vastgoed koers bepalen en pas daarna wordt duidelijk of en, zo ja, op welke wijze nieuwe bouwinitiatieven 
worden geïnitieerd. 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 
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 De toekomstmogelijkheden voor locatie Ekelhof. 

 Onderzoek ontwikkeling Landgoed Opwetten in eigen beheer. 
 
Duurzaamheid 
Archipel heeft de ambitie om invulling te geven aan de afspraken uit het Nationaal energieakkoord van 2013 
over duurzame groei en een breed gedragen, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Doel hiervan is de 
milieuprestaties van Archipel te verbeteren. Met partners in de regio (o.a. gemeente Eindhoven, Vitalis, GGzE 
en Catharinaziekenhuis) willen we kennis delen, extra kansen benutten voor een beter milieu en onze 
prestaties verbeteren (de Green Deal). 
Duurzaamheid binnen Archipel is een groeiproces. Dat betekent dat we de Green Deal thema’s als uitgangpunt 
nemen en in 2019 en verder kijken hoe we op deze gebieden stappen kunnen zetten op het gebied van 
duurzaamheid. Aan de hand van proces kijken we of de genomen stappen het gewenste resultaat behalen en 
sturen we waar nodig bij.  
 
Financieel   
Er blijft krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is niet dat dit binnen enkele jaren opgelost zal zijn. 
Hierdoor blijft de druk op de personele kosten hoog. Enerzijds zal Archipel moeten blijven investeren in 
werving en selectie van (zorg-)personeel en anderzijds in het behoud van het huidige personeel. Om toch aan 
de (steeds hogere) zorgvraag te kunnen voldoen, blijven we, zolang we de eigen formatie nog niet helemaal op 
orde hebben, afhankelijk van de inhuur van personeel niet in loondienst. Hierdoor blijft het beheersen van de 
personele kosten een uitdaging.  
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5 Governance 

5.1 Normen voor goed bestuur 

De brancheorganisaties in de zorg zijn verenigd in hun streven naar kwalitatief goede zorg, die voldoet aan 
eigentijdse eisen. Voor goede zorg zijn goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde. Sinds de laatste 
versie van de Zorgbrede Governancecode uit 2010 is er veel veranderd binnen de gezondheidszorg en 
ontwikkelden zich kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en toezicht, professioneel 
handelen en governance. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg 
(BoZ), hebben daarom besloten tot een geheel herziene code. Per 1 januari 2017 is deze nieuwe 
Governancecode Zorg van kracht. 
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Archipel werken conform de principes van deze 
Governancecode Zorg 2017. 

 

5.2 Raad van Bestuur/Directie  

Samenstelling Raad van Bestuur 2018 
Naam Functie Nevenfuncties 

De heer drs.  
E. Fokkema 

Voorzitter Raad van Bestuur 
sinds 15-01-2018 

Lid Raad van Toezicht Careander te Harderwijk, 
zorgorganisatie voor verstandelijk beperkte mensen 
Bestuurslid Stichting Nederlands Participatie Instituut 
Bestuurslid Stichting Woonlab 
Voorzitter bestuur Stichting Kerstpakkettenactie Barneveld 
Voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Barneveld 

Mevrouw. M.G.H. 
Hertogs MCM 

Lid Raad van Bestuur  
sinds 01-11-2017 

Lid Raad van advies Augustinianum Eindhoven 

Mevrouw 
E.J.J.M. Burnett 
MSM 

Lid Raad van Bestuur a.i. 
sinds 01-11-2017 tot  
31-12-2018 

 

 
In 2018 heeft de werving plaatsgevonden voor het 3

e
 lid raad van bestuur ter vervanging van het per 31 

december aftredend lid Mw. Burnett. Per 1 januari 2019 zal als lid raad van bestuur in dienst treden mw.. K. 
van Boxtel MSc. 
Archipel kent een reglement Raad van Bestuur. Kernelementen uit dit reglement zijn: een beschrijving van de 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, de samenstelling, taken, besluitvorming, vergadering, waarneming, 
relatie met de diverse geledingen, transparantie en (externe) verantwoording. 
 

5.3 Toezichthouders 

Samenstelling Raad van Toezicht 2018 
Naam Functie Aandachtsgebieden Nevenfuncties 

De heer  
J.P. Kroese****  

Voorzitter, 
Afgetreden 31-12-
2018 

Kwaliteit, veiligheid, 
zorginhoud, 
openbaar bestuur 

Senior adviseur BMC advies 
Projectmanager Metropoolregio Eindhoven 
 

De heer mr.  
J.P.T. van der 
Kruis*** 

Lid, op voordracht 
van de CCR 
16/2/2017 
Herbenoemd voor 
2e termijn 
 
Vanaf 1 januari 
2019 Voorzitter 

Cliëntenzorg, 
kwaliteit, veiligheid, 
financiën 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Middin 
Rijswijk 
Lid Raad van Toezicht Stichting Wel.kom Venlo 
Adviseur/bestuurslid diverse organisaties t.b.v. 
het maatschappelijke belang 
 

Mevrouw drs. 
P.L.M.L. Gruijters* 

Lid 
Plaatsvervangend 
voorzitter, 
secretaris 

Kwaliteit, veiligheid, 
zorginhoud 

Huisarts: Huisartsenpraktijk Gruijters en 
Stalpers, Heeze. 
Lid RvT Nederlands huisartsengenootschap 
(NHG) 
Voorzitter Kamer Huisartsen NIVEL 
Zorgregistraties 
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Mevrouw drs. M.A.J. 
Sol– van Berlo* 

Lid 
Afgetreden 31-12-
2018 

Kwaliteit, veiligheid, 
zorginhoud 

Adviseur/bestuurslid diverse organisaties t.b.v. 
het maatschappelijke belang, arts 

De heer ir. 
J.G.P. Neggers 
MArch** 

Lid 
Afgetreden 29-03-
2018 
 

Kwaliteit, veiligheid, 
vastgoed 

CEO Van Aken Concepts, Architecture 
& Engineering 

De heer drs. 
C.C.P.P. 
Kluiters RA** 

Lid Kwaliteit, veiligheid, 
financiën 

Interim CFO 

Mevrouw drs. M. 
Verhees** 

Lid vanaf 1 juli 
2018 

Kwaliteit, veiligheid, 
financiën 

Programmaleider BrabantStad (Provincie 
Noord-Brabant) 

Mevrouw Mr. H.C.M. 
Wüst* 

Lid vanaf 1 juli Kwaliteit, veiligheid, 
zorginhoud 

Programmadirecteur bij de Erasmus School of 
Health Policy & Management 

* Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
** Auditcommissie 
*** Auditcommissie tot 31-12-2018 
**** Renumeratiecommissie 

 
Ter vervanging van de aftredende leden Raad van Toezicht treden per 1 januari 2019 toe als nieuwe leden de 
heer drs. R.A. Helder en de heer J. de Wit MSc. 
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 
Zorginstellingen. Bijeenkomsten van deze vereniging worden naar behoefte bijgewoond in het kader van 
kennisontwikkeling. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en er is geen sprake van enige vorm 
van belangenverstrengeling. 
In totaal vergaderde de Raad van Toezicht in het verslagjaar 8 maal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 
Tevens was er eenmaal een ontmoeting met de Centrale Cliëntenraad en eenmaal een ontmoeting met de 
Ondernemingsraad. De Auditcommissie vergaderde 3 keer in het verslagjaar en de Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid 2 keer. 
Daarnaast kenmerkte 2018 zich voor de Raad van toezicht als een jaar waarin veel aandacht uit is gegaan naar 
de werving van het 3

e
 lid raad van bestuur en de werving van 4 nieuwe leden raad van toezicht (2 in 208 en 2 

per 1 januari 2019).  
Met de start op 15 januari van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur (Dhr. E. Fokkema) kon de werving van 
het 3

e
 lid Raad van Bestuur, ter vervanging van het aftredend lid mw. Burnett, opgepakt worden. Dit vergde 

extra overlegmomenten. Met als resultaat de benoeming van een lid Raad van Bestuur (Mw. K. van Boxtel) per 
1 januari 2019. 
De raad van toezicht heeft zichzelf in 2018 geëvalueerd onder leiding van een externe adviseur, de heer P. van 
de Lugt (Twijnstra Gudde). Verbeterpunten worden in 2019 uitgewerkt. 

 
In de overlegvergadering zijn die onderwerpen behandeld die voor het bestuur van belang zijn om de functie 
goed te kunnen vervullen en die betrekking hebben op een organisatorisch of strategisch belang van de 
organisatie. Hoofdpunten van de vergaderingen (in willekeurige volgorde): 

 Frauderisico analyse Archipel 2018 

 Reglement kostenvergoeding Raad van Bestuur 

 Verdeling aandachtsgebieden raad van Bestuur 

 Voortgang Archipel Thuis, werving manager, strategische keuze (thema bijeenkomt met RvB) 

 Werving 3
e
 lid Raad van Bestuur 

 Werving 4 leden Raad van Toezicht 

 Let’s make strategy, ontwikkeling strategisch beleid 2019 – 2022 (thema bijeenkomst met RvB) 

 Jaarplan Archipel 2018 

 Ten aanzien van de Raad van Toezicht: de samenstelling (benoeming Mw. Van Verhees en Mw. Wüst en de 
heren Helder en De Wit, benoeming dhr. J. v.d. Kruis tot voorzitter per 1 januari 2019, rooster van 
aftreden, de aandachtsgebieden, en het vergaderschema) 

 Overlegvormen 2018 

 Informatieprotocol 2018 

 Planning & Control cyclus 2018 

 Jaarrekening, accountantsverslag en jaardocument 2017 
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 Jaarrekening + controleverklaring Meander 2016 

 Kaderbrief 2018 

 Tertieelrapportages 

 Reglement Raad van Bestuur 

 Green deal 

 Bruggen bouwen 

 Samenwerking Geriatrische Revalidatiezorg 

 Voortgang Bedrijfsvoering 

 Begroting Archipel 2019 

 WNT klasseindeling Archipel Thuis 2018 

 WNT klasseindeling Archipel 2018 

 Verslagen auditcommissie (financiële kwartaalrapportages, accountantsverslag, Treasury rapportage, 
managementletter, liquiditeitsplanning, leningenportefeuille, position paper De Plint, 
vastgoedontwikkelingen) 

 Verslagen kwaliteitscommissie (zorg- en behandelbeleid, Archipel Kompas, Kwaliteitsplannen Archipel 
budgettair kader, waardigheid & trots, Jaarverslag Klachten 2017, Jaarverslag MIC 2017, Jaarverslag 
onafhankelijke klachtencommissie 2017, Visie op nachtzorg, teamondersteuning, verzuim) 

 Ontwikkelingen vastgoed(Leeflandgoed Opwetten, Plint en Kwadraat) 

 Stand van zaken locaties en dienstengroep 
 
 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
Archipel heeft een goede relatie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2017 heeft een inspectiebezoek 
plaatsgevonden aan locatie Fleuriade. Doel van dit bezoek was te beoordelen of de geboden zorg voldoet aan 
wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden. 
Daarnaast heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden aan locatie Passaat in het kader van individuele 
toetsingen dwangbehandeling. 
 
Tevens zijn door Archipel een aantal meldingen aan de Inspectie gedaan. Deze meldingen hadden o.a. 
betrekking op dwangbehandeling en aanpassing in de BOPZ-erkenningen. 
 
 

5.4 Cliëntenraad 

Archipel kent een Centrale Cliëntenraad (CCR). Per locatie is daarnaast een lokale cliëntenraad actief. Vanuit de 
lokale cliëntenraad participeert een lid in de Centrale Cliëntenraad en is een plaatsvervangend lid aangesteld. 
Een en ander is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst lokale cliëntenraden en een convenant 
Centrale Cliëntenraad. Eenmaal per jaar ontmoet de Centrale Cliëntenraad de Raad van Toezicht. 
 

Leden Centrale Cliëntenraad (CCR) op 31-12-2018 
              Naam                                                           Functie 

Dhr. B. van Bruxvoort Voorzitter 

Dhr. E. Goebertus Lid Eerdbrand 

Mw. L. van Dinther Lid Kanidas 

Dhr. A.W.M.M. Tielen Lid Passaat/Hof van Strijp 

Dhr. W. Peijnenburg Lid Gagelbosch/Fleuriade/Archipel Thuis 

Dhr. N.H.G. van Zon Lid Gagelbosch/Fleuriade 

Mw. M. Stellink Lid Ekelhof 

Dhr. P. Verbraak Lid Akkers 

Dhr. G. Wolthuizen Lid Kenniscentrum (Dommelhoef) 

 
De Centrale Cliëntenraad kwam in 2018 via het vastgestelde vergaderschema 12 keer bijeen. 
6 maal in een interne vergadering, 5 maal in een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Daarnaast vond 
op 22 februari de jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht plaats. De overlegvergaderingen werden 
afwisselend voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Centrale 
Cliëntenraad. 
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De CCR is in 2018 bij tal van onderwerpen betrokken, heeft zich hier resp. over gebogen. Onderstaand een 
opsomming (in alfabetische volgorde): 

 Aandachtsgebieden 

 Aandachtsgebieden Raad van Bestuur  

 Activiteitenkalender 

 Arbeidsmarkt/Task Force 

 Archipel en Vitalis inzake Geriatrische Revalidatiezorg 

 Archipel Thuis 

 Bedrijfsvoering 

 Beleidsvoorstel informatieveiligheid 

 Benoeming 3
e
 lid Raad van Bestuur 

 Begroting 

 Bewustwordingscampagne privacy en datalekken 

 Bruggen Bouwen 

 Cliënt in regie en medezeggenschap cliënten 

 Cliëntervaringen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

 Club van 80 

 Consignatiedienst 

 Convenant/medezeggenschapsreglement en samenwerkingsovereenkomst 

 Extra gelden organisatie 

 Financiële rapportage Q2 

 Indexatie prijzen Gasterijen 

 Inrichting van Archipelbrede incidentencommissie 

 Jaarplan 

 Kaderbrief 

 Kickstart “Eigenzinnige regie” 

 Klachtencommissie 

 Medewerkers in Regie 

 MIC 

 Middelen en maatregelen 

 Onderzoeksvraag Hanneke Nijsten 

 Patiënt Gezondheids Omgeving 

 Pilot Eerdbrand 

 Privacy wetgeving 

 Procedure benoeming leden CR-en en CCR 

 Procedure nieuwe leden Raad van Toezicht 

 Proces nieuw Strategisch Plan Archipel 

 Proces werving Raad van Toezicht 

 Proces werving 3
e
 lid Raad van Bestuur 

 Profielschets leden cliëntenraad 

 Proces Let’s make strategy 

 Prijsindexering activiteiten 

 Radicale Vernieuwing in Akkers 

 Restitutie maaltijden 

 Samenspel mantelzorgers en vrijwilligers, beeldvorming vanuit lokalen raden 

 Taakverdeling nieuwe Raad van Bestuur 

 Teamcoach 

 Teamondersteuning 

 Thema Kompas 

 Tussenrapportage tertieel 

 Vacature cliëntenraadondersteuning 

 Vacature voorzitter CCR 

 Vergoeding maaltijden 

 Vernetcijfers 

 Visitatie Vakgroep Specialisten ouderenzorg, vraagstelling aan cliënten/vertegenwoordigers 
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 Voortgang linnenservice 

 W & T Gelden 

 Waardigheid en Trots 

 Wasverzorging 

 Werkbezoek CZ 

 Werkgroep Eten en Drinken 

 Werving en behouden medewerkers 

 Ziekteverzuim 
 
De Centrale Cliëntenraad wordt door Archipel in een aantal zaken gefaciliteerd. Leden ontvangen jaarlijks 
vacatiegelden en een onkostenvergoeding. 
Archipel heeft geen eigen commissie van vertrouwenslieden. Archipel is aangesloten bij de landelijke 
Geschillencommissie VVT. 

 
 
5.5 Centrale Ondernemingsraad 

Archipel kent een gekozen ondernemingsraad (hierna OR), deze vertegenwoordigt alle medewerkers van 
Archipel. De OR heeft 15 zetels. De zittingstermijn loopt tot medio 2020. 
 
Vertrokken leden Ondernemingsraad in 2018: 

 Mw. S. Sanders (op 13 augustus) 

 Hr. A. Vlemminx (op 1 december) 
 
Nieuwe leden Ondernemingsraad in 2018: 

 Hr. J. Verweij (per 1 augustus) 
 

Leden Ondernemingsraad op 31-12-2018 
                 Naam                                                          Functie 

Hr. P. Staamer Voorzitter 

Hr. P. Vliegen Vice-voorzitter 

Hr. Sponselee Lid 

Hr. R. van Kaathoven Lid 

Mw. R. van Beekveld Lid 

Mw. M. Wetzer Lid 

Mw. A. van Gastel Lid 

Mw. M. Camps Lid  

Mw. I. Holvast Lid  

Mw. C. Aerdts Lid 

Mw. I. van Kimmenaede Lid  

Hr. V. Bevkh Lid  

Hr. M. Sanders Lid  

Hr. J. Verweij Lid 

    vacature  

 
De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Tot 1 juli werd deze functie ingevuld door Brenda de 
Kok, vanaf 13 september door Susanne Sanders. De ambtelijk secretaris vormt met de voorzitter en 
vicevoorzitter het dagelijks bestuur. 
 
De OR heeft zeven keer een overleg met de Raad van Bestuur gehad. Dat betrof 5 overlegvergaderingen, een 
artikel 24 overleg en een benen-op-tafel overleg. 
Er is 1 keer overleg geweest met de Raad van Toezicht.  
 
In 2018 is ingestemd met: 

 Takenpakket functionaris Gegevensbescherming 

 Aanpassing inschalingsbeleid 
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 Deelname waarschuwingsregister zorg 

 Sociale Leidraad 2018 – e.v. 

 Ophogen urengrens voor het uitbetalen van plusuren 

 Aanpassing attentieregeling 

 Privacy beleid Archipel 

 Kledingvergoeding medewerkers in de directe zorgverlening, werkzaam in de woonzorgteams 

 Het starten van de voorbereidings- en inrichtingsfase van de pilot Locatieroosteren 

 Preventienetwerk Archipel 
 
In 2018 is advies gegeven over: 

 Invoer consignatiediensten 

 Voorgenomen benoeming leden Raad van Toezicht (adviesplichtig vanuit de statuten van Archipel) 

 Benoemingsprocedure voor het 3
e
 lid van de Raad van Bestuur 

 Voorgenomen besluit tot benoeming van K. van Boxtel als lid van de Raad van Bestuur 
 
In 2018 heeft de OR afgezien van het geven van instemming op: 

 Voorstel verplichte scholingen vanaf 2018. De voorgestelde werkwijze was al gestart. De OR wacht op de 
integrale notitie voorzien van een instemmingsaanvraag. 

 
Initiatieven/overig in 2018: 

 Om inzichtelijk te maken met welke vragen de medewerker bij de OR terecht kan is een OR beslisboom 
gemaakt 

 De OR heeft de RvB verzocht om het voor oktober geplande MTO uit te stellen 

 De OR heeft de cultuur in Archipel en de sfeer in teams geagendeerd 

 De OR heeft een lid van de Sociale Begeleidingscommissie aangedragen 

 De OR heeft een werkgroep samengesteld met een aantal medewerkers zorg van Archipel om alle zaken 
rondom scholing te bespreken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden in 2019 besproken met de 
Raad van Bestuur.  

 
In 2018 heeft de OR deelgenomen aan: 

 Eilandenraad  

 Klankbordgroep Bruggen Bouwen 

 Let’s make strategy 

 Taskforce Arbeidsmarkt 

 Werkgroep contract arbodienst 

 Werkgroep ontwikkelgesprekken (‘het goede gesprek) 

 Werkgroep locatieroosteren 

 Werkgroep integraal scholingsbeleid 

 Voorbereidingen voor de ‘Sterk in je werkweek’ 

 Pilot Eerdbrand Teamondersteuning 

 Bijeenkomst over de AVG op 20 februari 

 Workshop ‘pensioen en bewegen’ op 14 mei 

 Workshop ‘Het huis van werkvermogen' 

 Bijeenkomsten ontwikkeling persoonlijke gezondheid omgeving (PGO) op 12 en 13 november 

 Bijeenkomsten LOMOZ (Landelijk Overlegorgaan Medezeggenschap Ondernemingsraden Zorg)  

 Bijeenkomsten van MZ-café 040, waarvan Archipel op 31 januari gastheer was 
 
Terugkerende punten 

 Arbo/RI&E 

 Arbeidsmarktkrapte en vacatures 

 Ziekteverzuim 

 Voortgang beleid 

 Voortgang zelfsturing 

 ICT/wifi 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy 
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 Ondernemingsovereenkomst 

 Begroting en jaarrekening concern, kaderbrief 

 Locatiebezoeken, contact met de achterban/achterbanraadplegingen 
 
Gasten in vergaderingen 

 Procesbegeleider Kwaliteit. Onderwerp: inzet en resultaten Archipel Kompas 

 Adviseur beleid HR. Onderwerpen: instemmingsaanvraag ophogen urengrens voor uitbetaling en 
preventienetwerk 

 Bedrijfsarts. Onderwerpen: ziekteverzuim en verzuimbegeleiding 

 Privacy Officer. Onderwerp: AVG/privacy beleid 

 Kwartiermaker personeelsplanning. Onderwerp: pilot locatieroosteren 
 
Scholing OR in 2018: 

 21 en 22 maart             

 14 en 15 november  
 
Scholing OR-commissies in 2018 

 Commissie VGWM: 6 september, thema’s: RI&E en preventiemedewerker 

 Commissie Achterban en PR: een dagdeel in januari 2018, thema’s: ‘identiteit en imago OR’ en 
gesprekstechnieken 

 
OR-flits: 
Er zijn drie OR-flitsen uitgebracht (in maart, juni en oktober). 
 
 

5.6 Vrijwilligersraad 

Eind 2018 deden er 1361 vrijwilligers vrijwilligerswerk. 40 vrijwilligers met een uitkering hebben in 2018 een 
gesprek gehad om de mogelijkheden te bespreken om het vrijwilligerswerk uit te breiden, een 
werkervaringsplek te vinden of begeleid te worden naar betaald werk. 5 vrijwilligers hebben een betaalde baan 
gekregen binnen Archipel en 2 vrijwilligers buiten Archipel. 
  
In 2018 heeft de Vrijwilligersraad (VR) afscheid genomen van Marijke Leurs, afgevaardigde VR voor Nazareth, 
die een baan kreeg aangeboden binnen onze organisatie. Als nieuw lid kon de VR Willem Buurke verwelkomen 
voor de locatie Landrijt. 
  

Leden Vrijwilligersraad op 31-12-2018 
              Naam                                                                            Functie 

Jaap de Vos Voorzitter, Dommelhoef 

Kees van Haaren Plaatsvervangend voorzitter, Kanidas 

Hannie Klompers Passaat 

Jan Wesenbeek Akkers 

vacature Nazareth 

Connie  Niezing Gagelbosch 

Willem Buurke Landrijt 

Clazien van Leeuwen Eerdbrand 

Wies Schaeffers Fleuriade 

Angelique van der Heijden Berkenstaete 

Désirée Driessen Ekelhof 

Annemiek Manders Notulist  

Annemiek Olthuis Ambtelijk secretaris 

                                                
  
In 2018 heeft de Vrijwilligersraad (VR) 8 maal vergaderd waarvan 3 maal met de Raad van Bestuur (RvB) en 
1maal met de Raad van Toezicht (RvT).  
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Dit jaar werd er in november een Archideeldag voor vrijwilligers georganiseerd die druk (bijna 300 vrijwilligers) 
bezocht werd. Het idee van kennisdelen (van Archipellers voor Archipellers) bleek zeer aan te slaan en de 
aanwezigen hebben meerdere waardevolle, soms confronterende workshops/ presentaties bijgewoond. 
De waardering was hoog. 
De VR bestaat in 2018 10 jaar, heeft een solide positie binnen Archipel en wordt steeds beter gevonden. Niet 
alleen binnen de organisatie, maar ook van andere organisaties komen er vrijwilligerscoördinatoren en 
vrijwilligers (zoals bv. Severinus) op bezoek om informatie in te winnen. 
De VR participeert o.a. in de Eilandenraad (ER), de Archipelgroepen “Bruggenbouwers”, “Het nieuwe eten en 
drinken”, heeft gesprekken gevoerd met beoogde nieuwe leden van de RvB en de RvT. 
Diverse ingediende plannen werden ingediend en (soms na samenvoeging) gehonoreerd. 
Samenwerking met cliëntenraden is op een enkele locatie aangegaan en vruchtbaar gebleken. 
Met de nieuwe RvB verloopt de communicatie goed; in z’n algemeenheid ervaart de VR “Het gevoel van 
samen”, mede door meerdere ontmoetingen met alle gremia en ook met de diverse leden van andere gremia, 
in toenemende mate. 

  
 

5.7 De onafhankelijke klachtencommissie 

In 2018 zijn door cliënten/familieleden in vijf afzonderlijke zaken klachten ingediend naar aanleiding van 
gedragingen van instellingen van de zorgaanbieder of van voor deze instellingen werkzame personen op grond 
van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen.  
 
Onderverdeling klachten:  

 Eén klacht is door de onafhankelijke Klachtencommissie als niet ontvankelijk verklaard.  

 Advies aan de Raad van Bestuur: om één klacht op beide onderdelen gegrond te verklaren.   

 Advies aan de Raad van Bestuur om één klacht op vier onderdelen als gegrond en op 2 onderdelen als 
ongegrond te verklaren.  

 Advies aan de Raad van Bestuur om één klacht gegrond te verklaren. Op uitdrukkelijk verzoek van klager is 
deze klacht alleen schriftelijk behandeld.  

 Advies aan de Raad van Bestuur om één klacht op alle 5 onderdelen als gegrond te verklaren. 
 
De onafhankelijke Klachtencommissie heeft n.a.v. één klacht de zorgaanbieder op een aantal aandachtspunten 
gewezen.  
 
In dit verslagjaar was vanaf 01-01-2018 de onafhankelijke Klachtencommissie als volgt samengesteld: 
 

 De heer drs. H.G.J. van den Boorn, voorzitter  

 De heer drs. I.Y. Tan, specialist ouderengeneeskunde, lid 

 Mevrouw W. van der Werf, lid 

 Mevrouw M. Daniels, lid 

 Mevrouw mr. M.A.P.J. van den Biggelaar, lid 

 De heer ing. P. Vermeulen, lid 
 
Ondersteund door mevrouw S.M.T. van Loenhout als ambtelijk secretaris.  
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6 Maatschappelijke aspecten van ondernemen 

 
In het kader van het maatschappelijk ondernemen onderneemt Archipel een groot scala aan activiteiten zoals: 

 samenwerking met de gemeenten (werkbedrijf), deelname aan projecten om mensen die wat verder van 
de arbeidsmarkt verwijderd zijn een kans te bieden bij Archipel te komen werken en leren; 

 40 vrijwilligers met een uitkering hebben in 2018 een gesprek gehad om de mogelijkheden te bespreken 
om het vrijwilligerswerk uit te breiden, een werkervaringsplek te vinden of begeleid te worden naar 
betaald werk. Vijf vrijwilligers hebben op deze wijze een betaalde baan gekregen binnen Archipel en twee 
vrijwilligers buiten Archipel. 

 samenwerking met sociale werkvoorzieningen Severinus en Lunetzorg om collega’s met een beperking 
binnen Archipellocaties in te zetten; 

 samenwerking met zelfhulporganisaties, een verkenning naar mogelijke collega’s met een allochtone 
achtergrond; 

 binnen Archipel is het milieu- en energiebeleid verankerd in het concernbeleid. Begin 2018 is Archipel een 
zogenaamde Green Deal overeenkomst aangegaan. Doel hiervan is de milieuprestaties van Archipel te 
verbeteren. Met partners in de regio (o.a. gemeente Eindhoven, Vitalis, GGzE en Catharinaziekenhuis) 
willen we kennis delen, extra kansen benutten voor een beter milieu en onze prestaties verbeteren. 

 
Daarnaast voeren de diverse Archipellocaties activiteiten op lokaal niveau om de deze locaties betekenisvol te 
laten zijn voor de bewoners van de wijk respectievelijk de gemeente. Hiertoe bouwen we rond onze locaties 
een actieve en duurzame buurtfunctie op. We doen dit op het terrein van kwaliteit van wonen en leven, 
bereikbaarheid van ketenzorg, het stimuleren van sociale cohesie, het in samenhang met andere voorzieningen 
respectievelijk aanbieders het zogenaamd selfsupporting maken van een wijk.  


