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Koepel van zorg 

Kom

neem de drempel,

verken de ruimte die er is nu jij er bent.

Wees welkom in dit huis met plaats voor jou

die dat wat achterblijft moet achterlaten.

Dit huis waar alles telt

wat jij hebt meegebracht

aan moed, aan vrees, aan pijn,

aan wat te veel, wat niet of nooit, wat nu.
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Een woord vooraf 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Hospice Dôme. Dit jaarverslag beschrijft hoe wij omgaan met de 
gasten, naasten en medewerkers en geeft daarbij inzicht in de wijze waarop kwaliteit en doorontwikkeling 
in Hospice Dôme het afgelopen jaar vorm en inhoud heeft gekregen. Verder laat het zien hoe we voor een 
gezonde organisatie zorgen, zowel voor de medewerkers als op financieel gebied.

2019 was een goed jaar voor Hospice Dôme. Op het overgrote deel van 
onze beleidsvoornemens is een positief resultaat behaald: tevreden gas-
ten en naasten, tevreden medewerkers en vrijwilligers, erkenning van onze 
kwalitatief hoogwaardige zorg door het behalen van het keurmerk, een 
goed functionerende interne organisatie en een mooi financieel resultaat.

Met ons team professionals en vrijwilligers bieden we, in 2019 alweer  
15 jaar, onze gasten en hun naasten hoogwaardige palliatieve zorg en 
begeleiding in een huiselijke omgeving. 

Hospice Dôme is van betekenis voor eenieder die te maken heeft met de 
laatste levensfase. Mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven 
geven ons hun vertrouwen en laten ons deel uitmaken van de intieme 
momenten die bij het stervensproces horen. Het maakt ons dankbaar om 
gasten en hun naasten ruimte, veiligheid, compassie en deskundigheid te 
kunnen bieden.

Naast de professionele zorg van de betaalde medewerkers vervulden ook 
dit jaar de vrijwilligers opnieuw een essentiële rol in de totale dienstverlening 
van Hospice Dôme. Graag wil ik mijn waardering en respect uitspreken voor 
onze medewerkers en vrijwilligers die dag en nacht met betrokkenheid en 
toewijding de zorg en aandacht bieden die nodig is.

Het feit dat we in 2019 het PREZO-keurmerk hospicezorg (zonder aan-
dachtspunten) hebben behaald vervult ons met trots. Hiermee toont Hospice 
Dôme aan dat gasten en naasten tevreden zijn, zij structureel werkt aan de 
verbetering van haar zorgverlening en voldoet aan de eisen van de sector 
en de geldende wet- en regelgeving.

Wij ontvingen in 2019 weer een aanzienlijk bedrag aan giften en legaten. 
Onze hartelijke dank aan alle donateurs en aan allen die Hospice Dôme 
een warm hart toedragen en zich persoonlijk betrokken voelen. We zijn 
dankbaar voor deze bijdragen die altijd ten goede komen aan de zorg voor 
onze gasten of bijdragen aan verbetering van de tijd die zij doorbrengen 
binnen ons hospice.

De komende jaren blijft Hospice Dôme staan voor de best mogelijke pal-
liatieve zorg, voor iedereen beschikbaar en betaalbaar, gericht op de door 
de gasten en naasten ervaren kwaliteit van leven en sterven. 

Wendelien van Oostrom,
directeur-bestuurder Hospice Dôme

Ik wens u veel leesplezier!
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De essentie van Hospice Dôme
Hospice Dôme biedt 24 uur per dag professionele verzorging, begeleiding en onderdak aan mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en niet thuis kunnen of willen sterven en hun naasten. Dit vindt plaats in een 
omgeving die tegemoetkomt aan de thuissituatie: een prettige kamer met ruimte voor eigen spullen, 
een rustige informele sfeer in een kleinschalig gebouw.

De zorg is afgestemd op de behoefte en wensen van de gast: privacy en 
aandacht voor eigenheid staan centraal. Uitgangspunt is dat iedere gast 
zich veilig voelt en naar eigen inzicht en op eigen wijze afscheid van het 
leven kan nemen. De zorg heeft tot doel het bieden van veiligheid en com-
fort, het bestrijden van pijn en andere ongemakken en het voorbereiden op 
het afscheid.

Hospice Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke levens-
overtuiging en baseert zich daarbij op de overtuiging dat ieder leven ertoe 
doet en van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden 
omdat het uniek is en een gave van God. Dit vormt de bron van inspiratie en 
bemoediging voor degenen die in het hospice werken. Van de gasten vragen 
wij deze grondslag te respecteren, zij hoeven deze niet te delen. Iedereen is 
welkom ongeacht huidskleur, achtergrond en geloofsovertuiging.

Kenmerkend voor de medewerkers van Hospice Dôme is hun betrokken-
heid bij de gast en diens naaste(n) en de aandacht voor elkaar. Daarbij 
weten medewerkers als geen ander ruimte te bieden en naast de ander 
te staan. Medewerkers en vrijwilligers zorgen in gezamenlijkheid voor een 
optimaal verblijf van gast en naaste.

Daarnaast biedt Hospice Dôme aan thuis verblijvende terminale patiënten 
de mogelijkheid van advies/ondersteuning en tijdelijke opname.

Hospice Dôme is er voor mensen met een beperkte levensverwachting en heeft ruimte 
voor zeven gasten, met de mogelijkheden voor spoed-, crisis- en respijtopnames.
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De gasten en hun naasten
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Professionele zorg 
Gasten met een korte levensverwachting komen in aanmerking voor zorg in het hospice. 
Een multidisciplinair team biedt 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding. 
Er is altijd een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig die wordt bijgestaan door 
zorgkundigen (verzorgenden-IG) en speciaal opgeleide vrijwilligers.

De coördinatie van de medische zorg is in han-
den van de hospicearts en achterwachtartsen 
voor de avond en het weekend. De psychoso-
ciale-, spirituele- en emotionele begeleiding van 
de gasten en naaste(n) en steun bij rouwver-
werking wordt desgewenst gegeven door een 
geestelijk verzorger, maatschappelijk werker en 
muziektherapeut.

Voorafgaand aan een opname vindt een gesprek 
en desgewenst een rondleiding plaats. Eenmaal 
in Hospice Dôme volgt een uitgebreidere intake 
waarbij de ondersteunings- en zorgbehoeften in 
kaart worden gebracht. 

Vervolgens wordt zorg en ondersteuning op 
maat geboden. Uitgangspunt is altijd de wens 
van de gast zodat deze zoveel mogelijk comfort 
ervaart. Gedurende het verblijf is er regelmatig 
afstemming met de gasten en hun naasten over 

ervaringen, de zorg, de behandeling, het verblijf 
en de verwachtingen. 

Om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te kunnen 
bieden, ligt de nadruk van alle zorgbehandelin-
gen en begeleiding op het verlichten van klach-
ten of symptomen behorende bij de fase waarin 
de ziekte zich bevindt. Lichamelijke- maar ook 
psychische, sociale en spirituele aspecten zijn 
daarbij in onze zorg van essentieel belang. 

Nazorg
Na overlijden vindt een nazorggesprek met 
de naaste(n) plaats. In 2019 heeft 82% van de 
nazorggesprekken plaats gevonden binnen de 
gestelde periode van 30 dagen na overlijden.

Gedurende het jaar zijn er twee herdenkings-
bijeenkomsten georganiseerd waarin er met 
nabestaanden en teamleden is stilgestaan bij 
de mensen die in Hospice Dôme verbleven. De 
geestelijk verzorger, verpleegkundigen, vrijwilli-
gers en naasten geven hier gezamenlijk vorm en 
inhoud aan.
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Kwaliteit
Tevredenheid van gasten en naasten
Zowel bij gasten als bij naasten is de tevredenheid regelmatig gemeten en 
vastgelegd in rapportages en gespreksverslagen. 

Hospice Dôme toetst de tevredenheid van nabestaanden met een digitale 
vragenlijst. In 2019 is er overgestapt van Tevreden.nl naar Qualiview. De 
zorg en faciliteiten worden gemiddeld met het cijfer 9,3 (2018: 8,9) gewaar-
deerd op basis van 28 respondenten (70% response). 

Tijdens het verblijf van de gast, wordt met regelmaat het welbevinden 
van de gast besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Utrechts 
Symptoomdagboek (USD). Op basis hiervan kunnen we passende zorg 
vaststellen, evalueren en waar nodig bijstellen. De uitkomsten worden 
wekelijks besproken tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). 

In Hospice Dôme is een gastenboek aanwezig waarin mensen een reactie 
kunnen schrijven. In dit jaarverslag is een greep uit de reacties opgenomen.

Tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers
De tevredenheid bij medewerkers en vrijwilligers wordt gemeten tijdens de 
gesprekscyclus “Het goede gesprek”, met vrijwilligers vinden met regel-
maat evaluatie- en voortgangsgesprekken plaats. Daarnaast vindt in 2020 
het tweejaarlijks terugkerend medewerkers betrokkenheidsonderzoek 
(MBO) plaats. 

De kleinschaligheid, de wijze van leidinggeven en het uitgangspunt dat 
betaalde en niet betaalde medewerkers als collega’s worden benaderd, 

maakt dat de waardering door medewerkers hoog is. Daarbij komt dat 
de arbeidsvoorwaarden zijn gewaarborgd door aansluiting bij de Cao 
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, (Cao VVT).

Klachten en MIC-meldingen
In 2019 zijn er geen klachten binnengekomen, er hebben 22 meldingen 
incidenten cliënten (MIC-meldingen) plaatsgevonden, dit betrof evenveel 
valincidenten als medicatie-incidenten, een vergelijkbaar aantal met 2018. 

Met betrekking tot de medicatieverstrekking blijft nauwkeurig werken en 
inbouw van controles essentieel. Valincidenten zijn helaas niet te voorko-
men, maar vanwege het feit dat er op iedere kamer een bewegingsmelder 
aanwezig is, zijn we altijd snel ter plaatse.
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Keurmerk
In oktober 2019 vond de eindaudit plaats voor het PREZO-keurmerk  
hospicezorg, het vervolg op de eerdere, initiële audit van 2018. Deze eind- 
audit was bedoeld om de voortgang te monitoren op de eerder gecon-

stateerde verbeterpunten. De auditcommissie voerde hiervoor 
meerdere gesprekken met naasten, een aantal medewerkers, 
vrijwilligers, het managementteam en de directeur-bestuurder.

Het PREZO-kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties bij het behalen van 
prestaties, gericht op interne kwaliteitsverbetering. Leidend principe hierbij 
is, naast de zichtbare en meetbare kwaliteit van zorg, de waardering van 
de gasten en naasten, in combinatie met de tevredenheid van verschil-
lende andere belanghebbenden zoals verwijzers, (vrijwillige) medewerkers 
en financiers. 

Met trots kan worden gemeld dat we voldeden aan alle gestelde kwali-
teitseisen en er geen aandachtspunten meer waren! Hospice Dôme wordt 
ervaren als een heel open, leergierige organisatie die bereid is zich voortdu-
rend te ontwikkelen.

Enkele citaten van nabestaanden:

“Het was een voorrecht voor mijn vader en voor ons om 
de laatste dagen hier te mogen doorbrengen”

“Jullie gespecialiseerde zorg, vakkundigheid en toewijding waren 
geweldig en jullie liefde voor de medemens is zichtbaar en voelbaar”

“Alles werd met zorg en liefde omgeven, de uitge-
leide hebben we als erg indrukwekkend ervaren”

“Het was voor ons heel fijn te weten dat zij bij jullie in goede handen was”

“Niks was te veel, alles is gedaan”
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Continu verbeteren

De artsen en verpleegkundigen staan geregis-
treerd in het BIG-register (Wet op de Beroepen 
in de Gezondheidszorg). Daarnaast staan 
diverse medewerkers geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister V&V. Hiermee wordt de profes-
sionaliteit van de medewerkers aangetoond. 

In het functioneren worden medewerkers indi-
vidueel en als team begeleid. Bejegening en 
daarmee goede communicatie is een belangrijk 
onderwerp van aandacht. Het Life Languages™ 
Communicatieprofiel is daarbij ondersteunend en 
is om die reden bij alle betaalde en niet betaalde 
medewerkers afgenomen.

Jaarlijks vindt de gesprekscyclus ‘het goede 
gesprek’ plaats waarbij het individuele jaarplan, 
zelfevaluatie, het ophalen van feedback en 
persoonlijke ontwikkelplannen (POP) aan bod 
komen. Medewerkers binnen het team zorg 
nemen daarnaast twee keer per jaar deel aan 
intervisiebijeenkomsten.

Scholing
De verpleegkundigen en zorgkundigen volgden in 
2019 de verplichte BIG-training en BHV-training, 
daarnaast namen zij deel aan diverse andere cur-
sussen, trainingen en casuïstiekbesprekingen. 

Verder namen verschillende medewerkers deel 
aan de bijeenkomsten van het Leerwerkplatform 
Hospicezorg en het tweejaarlijkse Nationaal 
Congres Palliatieve Zorg.

De interne cursus muziek- en massage heeft 
plaats gevonden evenals een cursus haptono-
mische verplaatsingstechnieken voor alle ver-
pleegkundigen en zorgkundigen. Aansluitend 
zijn de vrijwilligers hierin geschoold door de 
teamleider vrijwilligers en een zorgkundige.

In de introductiecursus voor nieuwe medewerkers 
zijn ook de onderdelen persoonlijke verzorging, 
ethiek en psychosociale zorg en contextuele 
benadering opgenomen. 

Stages
Hospice Dôme is gecertificeerd als erkend 
leerbedrijf voor verpleging niveau 3, 4 en 5. 
Stagebegeleiding wordt gegeven door de 

Behoud van deskundigheid is een essentieel onderdeel in het versterken van de positie 
van verpleegkundigen en verzorgenden. Het bijhouden van je professie is dan ook een 
noodzakelijke voorwaarde. Onze ambitie is om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. 
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verpleegkundigen en verzorgenden onder leiding 
van een stagecoördinator. Haio’s lopen mee met 
de hospicearts. Studenten op hun beurt dragen 
met hun input en vragen op hun beurt bij aan het 
continu leren binnen het team. 

In 2019 heeft Hospice Dôme zeven stagiaires 
verpleegkundigen (VPK) niveau 3-4 begeleid en 
twee Haio’s en vier oncologieverpleegkundigen 
verwelkomd. 

Educatiecentrum
Hospice Dôme is zowel een expertisecentrum 
als een leerbedrijf voor palliatieve zorg.
Om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren 
delen we deze kennis graag met anderen: pro-
fessionals, vrijwilligers en geïnteresseerden. We 
bieden hiertoe scholingen en organiseren work-
shops en publieksbijeenkomsten over thema’s 
rond leven en dood.

In 2019 werden meerdere keren de cursussen 
delier, palliatieve sedatie, complementaire zorg, 
pijn en farmacologie door diverse verpleeg-
kundigen verzorgd. Daarnaast organiseerde 
Hospice Dôme, in samenwerking met het 
Meander Medisch Centrum, multidisciplinaire 

casuïstiekbesprekingen voor belangstellenden 
uit de regio. 

De teamleider zorg heeft diverse gastlessen ver-
zorgd over palliatieve zorg, in de Turkse moskee, 
het Hoornbeek college en de opleiding verpleeg-
kunde van het ROC.  
Daarnaast heeft de teamleider zorg, samen met 
een collega van hospice Kajan en de directeur 
van het Praag-instituut, twee leerwerkplatforms 
rondom complementaire zorg georganiseerd en 
begeleid. 

Op verzoek van het netwerk heeft de teamleider 
zorg, samen met de hospicearts, met onge-
veer 30 apothekers en huisartsen in Almere het 
gesprek gevoerd over het thema “stoppen met 
eten en drinken in de palliatieve fase”.
Hospice Dôme neemt ook deel aan wetenschap-
pelijk onderzoek. In dit kader vonden in 2019 
gesprekken plaats over palliatieve sedatie.

2019 was voor het educatiecentrum een over-
gangsjaar naar 2020 waarin het centrum een 
opknapbeurt gaat krijgen en extra activiteiten 

ontwikkeld zullen worden 
om de diverse cursussen 
extra onder de aandacht 
van belangstellenden te 
brengen. 
In aanloop hiernaar toe 
is een herinrichtingsplan 
opgesteld en is in een 
marketingplan de inzet van 
sociale media voor werving 
van cursisten beschreven. 
Ook is software voor het 
voeren van de administratie 
ten behoeve van het educa-
tiecentrum aangeschaft.
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Het team
Een multidisciplinair team biedt 24 uur 
per dag professionele verzorging en 
begeleiding.

Het team bestaat uit professionals en opgeleide 
vrijwilligers. Er zijn 13 (5,72 fte) verpleegkundigen, 
4 (1,25 fte) zorgkundigen (verzorgenden-IG), een 
maatschappelijk werker (op afroep) een muziek-
therapeut en een geestelijke verzorger.

De instroom van een geestelijk verzorger en 
achterwachtarts heeft plaats gevonden nadat de 
geestelijk verzorger en een van de achterwacht-
artsen aangaven te willen stoppen.
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Vrijwilligers
Op 31 december 2019 waren 42 vrijwilligers 
werkzaam binnen Hospice Dôme. Het afgelo-
pen jaar zijn 9 vrijwilligers vertrokken en zijn 6 
vrijwilligers aangenomen. De meeste vrijwilligers 
werken in de zorg, sommigen hebben (ook) spe-
cifieke taken zoals boekhouding, administratie/
archief, schoonheidsspecialiste, pedicure, kap-
per en bloemen. 
Dit jaar waren 3 vrijwilligers 10 jaar en 6 vrijwil-
ligers zelfs 15 jaar werkzaam bij Hospice Dôme.  

Teamleiders
De functies van coördinator zorg en -vrijwilligers 
zijn gewijzigd in teamleider zorg en teamleider 
vrijwilligers. Daarnaast is besloten om het team 
GPS op te laten gaan in het team zorg en om 
maatschappelijk werk als expertzorg aan te 

bieden en de algemeen maatschappelijk werk 
taken te laten vallen binnen het takenpakket van 
de verpleegkundigen. De externe (vaste) maat-
schappelijk werker is beschikbaar op afroep. 
De teamleider zorg (0,66 fte) is verantwoorde-
lijk voor de aansturing van het team zorg, het 
opnamebeleid, het zorgproces en de inhoude-
lijke ontwikkelingen. Daarnaast is zij gemiddeld 8 
uur werkzaam in de zorg.

De teamleider vrijwilligers (0,66 fte) richt zich op 
de werving en ondersteuning van vrijwilligers. 
Daarnaast is zij 8 uur werkzaam in de zorg.
De coördinator educatiecentrum, personeel & 
organisatie en kwaliteitszorg (0,22 fte) tenslotte, 
richt zich op de personele zaken, kwaliteit en het 
educatiecentrum. 

Management
Daarnaast zijn er twee managementassistentes 
(in totaal 1,0 fte), een huishoudelijk medewer-
ker (0,17 fte), een maatschappelijk werker (op 
afroep), geestelijk verzorger en een muziekthera-
peut (beiden 0,29 fte). 
Het team staat onder leiding van een directeur-
bestuurder (1,0 fte).

fte
Op basis van het minimum aantal contracturen 
van de min-max contracten van medewerkers 
bedraagt de formatie 10,10 fte. In 2019 bedroeg 
de daadwerkelijke inzet 12,41 fte (2018: 12,94 
fte). Dit is exclusief de hospice-arts (0,22 fte) 
die ingeleend wordt en inclusief de inzet van de 
oproepmedewerkers en gebruikte ruimte in de 
min-max contracten.
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Organogram

Op basis van hernieuwde afspraken 
binnen het managementteam, met 
betrekking tot de aansturing van de 
medewerkers en de positionering 
van het team GPS (geestelijke- en 
psychosociale zorg), is een nieuw 
organogram opgesteld.

Hospice Arts
Achterwacht artsen

Verpleegkundigen
Zorgkundigen

Muziektherapeut 
Geestelijk Verzorger

Maatschappelijk Werker
Beeldende begeleider

Vrijwilligers zorg
Huishoudelijk medewerker

Raad van Toezicht Stichting Exploitatie

Directeur-Bestuurder Stichting Exploitatie

Teamleider Zorg

Team Artsen Team Zorg Team Vrijwilligers

Teamleider Vrijwilligers  
en huishouding

Coördinator 
P&O, Educatie en 

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

P&O

Educatiecentrum

Bestuur Stichting Vrienden
Bestuur Stichting Beheer

Management ondersteuning

Financiële Administratie

Gasten en naasten
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Vitaliteit, arbo en veiligheid

Verzuim
◊ In 2019 bedroeg het ziekteverzuim van de betaalde medewerkers 4,04% 

(exclusief zwangerschapsverlof (2018: 6,12%). Een prachtig laag ziekte-
verzuim. Het percentage is lager dan het gemiddelde verzuimpercentage 
binnen de gezondheidszorg (5,3%). De langdurig zieke is in de loop van 
2019 gereintegreerd. 

◊ Omdat het verlenen van hospicezorg het nodige vraagt van de team-
leden, bieden we intervisie en persoonlijke coaching ter ondersteuning 
van het werk.

Arbobeleid
◊ Hospice Dôme heeft een contract met een gecertificeerde arbodienst. Er 

is regelmatig contact tussen de leidinggevenden en de contactpersoon 
van de arbodienst over de zieke medewerkers. 

◊ In het kader van de Arbowet worden alle medewerkers geschoold in hap-
tonomische verplaatsingstechnieken. Ook wordt het gebruik van tilliften 
en glijlakens geoefend. 

◊ Medewerkers hebben in 2019 gebruik gemaakt van een digitaal rooster, 
dat vanaf iedere computer kan worden ingezien en ingevuld. Met behulp 
van de groepsapp brengen de teamleden elkaar op de hoogte van ziekte 
en de noodzaak van vervanging. 

RI&E
◊ De aandachtspunten uit de RI&E, die in 2018 plaats vond, zijn opge-

pakt volgens een digitaal opvolgsysteem. Ondermeer zijn de kantoren in 
2019, conform de eisen van de arbeidsomstandighedenwet, aangepast.  

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
◊ De implementatie van de zorgmail (het veilig verzenden van privacy-

gevoelige informatie) is conform de privacywetgeving AVG gerealiseerd.
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Hospice Dôme werkt samen met diverse zorginstellingen in Amersfoort 
en omstreken als het gaat om het plaatsen van gasten en uitwisselen van 
kennis en informatie. Samen wordt op diverse gebieden gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg.

Hieronder volgt een overzicht van de samenwerkingsverbanden en 
netwerken: 
◊ Beweging 3.0, afdeling Thuiszorg te Amersfoort: tussen Beweging 

3.0 en Hospice Dôme bestaat een samenwerkingsovereenkomst voor 
specialistische medische zorg en palliatieve terminale zorgbegeleiding: 
Beweging 3.0 is de budgethouder en contactpersoon voor zorgverzeke-
raars. Daarnaast wordt de medische zorg van de hospice-arts (specialist 
ouderenzorg) door ons bij Beweging 3.0 ingekocht. 

◊ Artsen: (vrijwillige) medische zorg buiten kantooruren (6 artsen: 4 speci-
alisten ouderenzorg, 1 huisarts en 1 specialist uit het Meander Medisch 
Centrum te Amersfoort). Daarnaast is er veelvuldig contact met de huis-
artsen van onze gasten.

◊ Apotheek Vondelplein, huisapotheek: levert alle medicijnen. Hiervoor is 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

◊ Sociale teams en thuiszorgorganisaties: samenwerking in de wijk.

◊ Meander Medisch Centrum: samenwerking met de Palliatieve Unit van 
de Interne Afdeling: verbetering van zorg, uitwisseling kennis en ervaring, 
organisatie gezamenlijke casuïstiekbesprekingen en incidentele uitwisse-
ling van verpleegkundigen. 

◊ Netwerk Palliatieve Zorg Eemland (NPZE): samenwerkingsverband van 
zorginstellingen in de regio Eemland met als doel de kwaliteit van de zorg 
rond het levenseinde te verbeteren, door onder andere deskundigheids-
bevordering. Hospice Dôme heeft vanaf de start van het Netwerk een 
beleidsmatige, inhoudelijke en praktische inbreng in het netwerk. Een 
deel van de educatie wordt door medewerkers van Hospice Dôme gele-
verd of georganiseerd. 

Samenwerking
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 Deelname aan het hospice-overleg Eemland 
vindt plaats. Dit overleg heeft, naast de uitwisse-
ling van kennis en ervaring, als doel afstemming 
rond financiering, opnamecapaciteit, regelgeving 
VWS, indicatiestelling zorg en interpretatie.

◊ Hospice Dôme participeert in het Palliatieteam 
Midden Nederland (PTMN): de teamleider 
zorg maakt onderdeel uit van het consultatie-
team en neemt deel aan casuïstiekbesprekin-
gen en bijeenkomsten die de deskundigheid 
bevorderen. 

  De coördinatie van transmurale casuïstiek-
besprekingen is in handen van de teamleider 
zorg van Hospice Dôme samen met de interne 
afdeling van het Meander Medisch Centrum.

◊ Hospice Dôme is lid van de Associatie voor 
Hospicezorg Nederland (AHzN), de landelijke 
koepel van hospices met een Prezo-keurmerk 
waarin vertegenwoordigers van alle zelfstan-
dige hospicevoorzieningen, hospice-units in 
verpleeg- en verzorgingshuizen en gespeciali-
seerde thuiszorgteams samenkomen.

  Hospice Dôme neemt deel aan de algemene 
bijeenkomsten, het leerwerkplatform en aan 
expertgroepen binnen de AHzN, als lid van de 
expertgroep inhoud en als voorzitter van de 
expertgroep externe communicatie. 

 − In 2019 is, onder begeleiding van Bureau 
Berenschot, informatie ten behoeve van het 
model kostprijsberekening aangeleverd. Dit 

kostprijsmodel en de landelijke benchmark 
vormen de onderbouwing voor de gesprek-
ken en onderhandelingen met het ministerie 
van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over 
een eenduidige en robuuste financiering van 
de hospicezorg.  

 − Daarnaast is in 2019 de intentie uitge-
sproken voor een verregaande vorm van 
samenwerking tussen de AHzN en de VPTZ 
(landelijke koepel voor Vrijwillige Palliatieve 
Zorg).
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Financiën Vrienden van Dôme en Dôme Beheer
De financiering van de geleverde zorg vindt met name plaats vanuit de 
zorgverzekeringswet (ZvW). Administratief verloopt dit via Beweging 3.0, 
waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Er is in totaal 
20.406 uur aan zorg ingezet à €61,73.

Mede dankzij deze financiering, gulle giften van donateurs en subsidie 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de 
coördinatie van vrijwilligers, heeft Hospice Dôme het boekjaar 2019 met 
een positief resultaat van €192.072 kunnen afsluiten. 

Vier keer per jaar wordt aan de Raad van Toezicht een overzicht gegeven 
van de financiële en inhoudelijke stand van zaken. 

In 2019 is de jaarrekening gecontroleerd door MTH- accountants/advi-
seurs uit Amersfoort. Een gedetailleerd financieel overzicht is te vinden 
in de jaarrekening 2019 van Stichting Dôme Exploitatie. Deze is beschik-
baar via de website van Hospice Dôme.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
De gevolgen van het Coronavirus hebben in 2020 nog geen merkbaar 
nadelig effect op de omzet, het resultaat en de kasstromen. Hoewel 
dergelijke effecten op korte termijn niet verwacht worden, kan, door de 
onzekerheid over hoe lang de gevolgen van het Coronavirus aanhouden, 
niet uitgesloten worden dat er op korte termijn mogelijk toch nadelige 
effecten van de gevolgen van het Coronavirus zullen ontstaan.

Stichting Vrienden van Dôme 
Stichting Dôme Exploitatie wordt ondersteund door de Stichting Vrienden 
van Dôme. (4 bestuursleden, belangeloos) en de Stichting Dôme Beheer 
(5 bestuursleden, belangeloos). 

De Stichting Vrienden van Dôme werft fondsen ter ondersteuning van het 
werk van Stichting Dôme Exploitatie. Zij besteedt haar middelen onder 
meer aan een aanvulling op de eigen bijdrage voor gasten die de kosten 
niet kunnen dragen. Daarnaast dragen zij bij in aanpassingen en verbete-
ringen die binnen het hospice plaats moeten vinden. 

Het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Dôme, waarin de inhou-
delijk en financiële verantwoording is opgenomen, wordt separaat op de 
website gepubliceerd.

Stichting Dôme Beheer
Het gebouw aan de Appelweg is in eigendom van Stichting Dôme Beheer 
welke tot doel heeft de registergoederen van het hospice te beheren. Uit 
hoofde daarvan is zij formeel eigenaar van het pand en verhuurt het aan 
Stichting Dôme Exploitatie. 

Stichting Dôme Beheer en Stichting Dôme Exploitatie hebben voor het 
onderhoud van het pand een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opge-
steld. De coördinatie van het meerjarenonderhoudsplan is in handen van 
een externe partij. Deze werkt in opdracht van Stichting Dôme Exploitatie 
en Stichting Dôme Beheer. Voor wekelijkse en maandelijkse klussen 
wordt gebruik gemaakt van de diensten van een klusbedrijf.
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Bestuur en toezicht
Dagelijks bestuur 
De Governancecode Zorg is de leidraad voor het besturen van Hospice 
Dôme. De Stichting Dôme Exploitatie wordt vertegenwoordigd door direc-
teur-bestuurder Wendelien van Oostrom, zij is voor deze functie benoemd 
door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor 
het dagelijks bestuur en de activiteiten van de Stichting Dôme Exploitatie. 

Toezicht
De Raad van Toezicht keurt, op voorstel van de directeur-bestuurder de 
begroting, jaarrekening en het inhoudelijke jaarplan goed. Daarnaast houdt 
de raad toezicht op het door de directie gevoerde beleid.

De Raad van Toezicht van Stichting Dôme Exploitatie bestond in 2019 uit 
vijf onbezoldigde leden, te weten:

◊ Lukas Heijs (voorzitter)
◊ Sandra Beelen
◊ Wenda van Loenen

◊ Yrna Vroegindeweij
◊ Steven Han

In 2019 bestond Hospice Dôme 15 jaar.
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
voor resultaatbestemming

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 68.561 85.633

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2) 420.938 176.479

Liquide middelen  (3) 105.457 112.576

594.956 374.688

Stichting Dôme Exploitatie
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Algemene reserve 490.644 298.561

Kortlopende schulden  (5) 104.312 76.127

594.956 374.688
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie 2019

€

Budget 2019

€

Realisatie 2018

€

Baten

Baten  (6) 1.537.627 1.261.000 1.496.850

Lasten

Personeelskosten  (7) 803.453 810.000 843.300
Afschrijvingen materiële vaste activa 28.134 30.000 30.472
Overige lasten  (8) 513.957 392.000 438.763

1.345.544 1.232.000 1.312.535

Resultaat 192.083 29.000 184.315

Resultaatbestemming

Algemene reserve 192.083 29.000 184.315

Stichting Dôme Exploitatie
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsadres

Stichting Dôme Exploitatie (statutaire zetel Amersfoort, geregistreerd onder KvK-nummer 32083816) is gevestigd op
Appelweg 49 te Amersfoort.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Pensioenverplichtingen aan werknemers

De pensioentoezeggingen aan werknemers betreffen een beschikbarepremieregeling. De pensioenverplichtingen
zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De over het boekjaar verschuldigde premie
wordt ten laste van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen
uit de uitvoering- of verzekeringsovereenkomsten of uit toezeggingen aan werknemers bestaan. In dat geval wordt
een voorziening opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de
voorziening gewaardeerd op contante waarde, berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde
rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde
van de uitvoering- of verzekeringsovereenkomst, zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit van het
pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is per balansdatum 99,2%.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op
basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen Reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen,
waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Stichting Dôme Exploitatie
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Schulden zijn gerangschikt onder de
kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de
langlopende schulden als dit niet het geval is.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs
van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarin de subsidie wordt
vastgesteld

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Stichting Dôme Exploitatie
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Kostprijs 302.666 89.308 391.974
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -227.326 -79.015 -306.341

75.340 10.293 85.633

Mutaties
Investeringen - 11.062 11.062
Afschrijvingen -22.821 -5.313 -28.134

-22.821 5.749 -17.072

Boekwaarde per 31 december 2019
Kostprijs 302.666 100.370 403.036
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -250.147 -84.328 -334.475

52.519 16.042 68.561

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen en -terreinen  20
Inventaris  20

Stichting Dôme Exploitatie

- 24 -S.C. Hollestelle MSc RA

17-4-2020 Pagina 24 / 31



VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Debiteuren

Debiteuren 179.144 139.623
Voorziening dubieuze debiteuren -600 -600

178.544 139.023

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 236.903 37.456
Overlopende activa 5.491 -

242.394 37.456

Over de rekening courant vorderingen wordt  0% rente berekend en zijn geen aanvullende afspraken gemaakt.

3. Liquide middelen

Rabobank 104.991 112.209
Kas 466 367

105.457 112.576

Een bedrag ad € 0,- staat niet ter vrije beschikking.

Stichting Dôme Exploitatie
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2019

€

2018

€Algemene reserve

Stand per 1 januari 298.561 114.246
Resultaatbestemming 192.083 184.315

Stand per 31 december 490.644 298.561

31-12-2019

€

31-12-2018

€

5. Kortlopende schulden

Crediteuren 28.436 10.722
Belastingen en premies sociale verzekeringen 33.598 35.279
Overige schulden en overlopende passiva 42.278 30.126

104.312 76.127

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2022 terzake van huur  (€ 120.000 per
jaar). De totale verplichting bedraagt € 1.200.000, waarvan € 240.000 een looptijd van langer dan 1 jaar heeft en
€ 0 een looptijd langer dan 5 jaar heeft.

Stichting Dôme Exploitatie
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie 2019

€

Budget 2019

€

Realisatie 2018

€
6. Baten

Eigen bijdrage gasten 80.160 60.000 70.157
Vergoeding zorgverzekeraar 1.259.054 1.000.000 1.221.782
Subsidie vrijwilligers coördinator 188.997 186.000 191.350
Overige dienstverlening 9.416 15.000 13.561

1.537.627 1.261.000 1.496.850

7. Personeelskosten

Lonen en salarissen 642.556 650.000 684.823
Sociale lasten 105.539 100.000 104.266
Pensioenlasten 55.358 60.000 54.211

803.453 810.000 843.300

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en leden Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden .
De bezoldiging van bestuurder wordt niet vermeld aangezien de opgave is te herleiden tot één enkel natuurlijk
persoon.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren 12 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 13).

8. Overige lasten

Overige personeelskosten 89.094 71.000 102.711
Huisvestingskosten 235.695 171.000 170.334
Algemene kosten 189.168 150.000 165.718

513.957 392.000 438.763

Stichting Dôme Exploitatie
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6 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen van het Coronavirus hebben in 2020 nog geen merkbaar nadelig effect op de omzet, het resultaat en
de kasstromen. Hoewel wij dergelijke effecten op korte termijn niet verwachten, kunnen wij door de onzekerheid
over hoelang de gevolgen van het Coronavirus aanhouden, niet uitsluiten dat wij op termijn mogelijk toch met
nadelige effecten van de gevolgen van het Coronavirus zullen worden geconfronteerd.

Bestemming van de winst 2019

De directie stelt voor om de winst over 2019 ad € 192.083 toe te voegen aan de overige reserves.

Ondertekening bestuur

Amersfoort, 17 april 2020

W. van Oostrom-Ormel

Stichting Dôme Exploitatie
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mth accountants & adviseurs b.v.

Duit 14 +31 (0)527 613 841 KvK 39095983
8305 BB Emmeloord emmeloord@mth.nl NL 8170 27 993 B01

 1027 73 5

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Dôme Exploitatie

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Dôme Exploitatie te

Amersfoort is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Dôme Exploitatie.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de

gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Dôme Exploitatie op basis van de grondslagen zoals beschreven in de

waarderingsgrondslagen vanaf pagina 22.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

1. de samengevatte balans per 31 december 2019;

2. de staat van baten en lasten over 2019.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de door de stichting gekozen

grondslagen voor waardering van de activa en passiva en de methode van resultaatsbepaling, zoals uiteengezet in de

toelichting van de jaarrekening. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan

derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Dôme

Exploitatie en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening

bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring

van 17 april 2020.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Dôme

Exploitatie in onze controleverklaring van 17 april 2020. Die controleverklaring bevat ook een paragraaf ter

benadrukking voor de gevolgen Covid-19 en een paragraaf ter benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving

en beperking in gebruik en verspreidingskring. Voor de volledige tekst van deze paragrafen verwijzen wij naar de

controleverklaring van 17 april 2020.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de samengevatte jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals

beschreven in de waarderingsgrondslagen vanaf pagina 22.
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- 2 -

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving

van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang

zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren

betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Hoevelaken, 17 april 2020

mth accountants & adviseurs b.v.

S.C. Hollestelle MSc RA
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Colofon
Redactie en eindredactie Wendelien van Oostrom
Vormgeving Rick Sleurink Riet - www.serendip-ontwerp.nl

Contact
Heeft u vragen over dit jaarverslag of over Hospice Dôme?
Neemt u dan contact met ons op via tel. 033-4601960 of info@hospicedome.nl of 
kijkt u op onze website www.hospicedome.nl

Volg Hospice Dôme op social media
Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws en activiteiten van Hospice Dôme? 
Volgt u ons dan op social media. Hier plaatsen we foto’s, verhalen en nieuws 
rondom onze dienstverlening.

Keurmerk Prezo hospicezorg
Stichting Hospice Dôme heft het keurmerk hospicezorg. Het toont aan dat Hospice 
Dôme verantwoorde en kwalitatief hoogstaande zorg verleent aan haar gasten. 
Het keurmerk vormt bovendien een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de 
Associatie Hospicezorg Nederland.

ANBI-status
Stichting Hospice Dôme heeft de wettelijke status van een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI-status). Dit betekent dat de stichting zich inzet voor een algemeen, 
maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over 
ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt komt ten 
goede aan de zorg voor gasten en naasten(n) in Hospice Dôme.

Hospice Dôme
Appelweg 49
3818 NN Amersfoort

033 460 1960
info@hospicedome.nl
www.hospicedome.nl

S.C. Hollestelle MSc RA
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