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Een woord vooraf 2020 was een jaar waarin heel veel anders was. We hebben na

de Corona uitbraak met onze medewerkers zo snel als mogelijk

gekeken naar wat wél mogelijk was. Onze begeleiding en

ondersteuning zijn juist in deze tijden als deze broodnodig

gebleven en gebleken. 

Voor onze cliënten was het van belang op een verantwoorde en

veilige manier zorg te blijven bieden, vanzelfsprekend met extra

oog voor het welzijn van onze collega’s. Dat heeft nogal wat van

onze collega’s gevraagd, met name op het gebied van

flexibiliteit, daadkracht en creativiteit. Gelukkig zien we nu, zij

het voorzichtig, een ommekeer in de pandemie, maar we blijven

natuurlijk alert! 

We zijn hoe dan ook trots op wat we als GrandCare afgelopen

jaar hebben laten zien en hoe onze collega’s zich daarbij

hebben gemanifesteerd. Niet alleen heeft de pandemie

nadrukkelijk onze aandacht gevraagd. Vanaf 15 juni 2020

hebben wij de Huishoudelijke ondersteuning verkocht aan

Acteon Thuiszorg B.V. Geen makkelijke keuze, maar we zijn er

van overtuigd dat we met Acteon Thuiszorg een uitstekende

kopende partij hebben gevonden. 

Met dit verslag presenteren we graag, op compacte wijze, de

belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van zorg,

organisatie en financiën voor het boekjaar 2020. 

Hartelijke groet,

Danielle van den Berg                    Rianne van den Berg
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Profiel van de organisatie

Algemene identificatiegegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon   

Adres       

Postcode     

Plaats        

Telefoonnummer      

Identificatienummer Kamer van Koophandel   

E-mailadres       

Website/LinkedIn     

Rechtsvorm      

Het dagelijks bestuur van GrandCare bestaat uit Danielle van den Berg en Rianne van den Berg. Het bestuur

is verantwoordelijk voor de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan de principes en bepalingen van

de voor zorgstellingen geldende Governance code. 

GrandCare is een kleinschalig georganiseerde organisatie waarbij besluiten over weinig schijven gaan. Dat

maakt dat indien nodig snel geschakeld kan worden. We werken met een structuur waarin (meewerkende)

coördinatoren de (ambulante) teams aansturen. De teams zijn daarbij regionaal verdeeld waarbij we sturen op

wijkgericht werken. GrandCare maakt gebruik van externe adviseurs zoals een accountant, een arbo-adviseur,

een gedragskundige en jurist. Daarnaast wordt de organisatie en het kwaliteitsbeleid getoetst door een

externe certificerende partij: Dekra BV. Sinds 2017 is GrandCare in het bezit van het ISO-9001:2015

certificaat. Het certificaat is in 2020 opnieuw uitgegeven

Dagelijks bestuur
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Rianne van den Berg en Danielle van den Berg

Scherpenkampweg 21

6545 AK

Nijmegen

024-3573468

67703909

info@grandcare.nl

www.grandcare.nl 

BV
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Profiel van de organisatie 

Visie

GrandCare ziet de samenleving als een geheel van onlosmakelijk met elkaar verbonden individuen die elkaar

op allerlei manieren beïnvloeden. Als we iets willen verbeteren, moeten we het met elkaar doen, juist ook door

familie, vrienden en hulpverleners in de buurt daarbij betrekken. We vinden dat mensen zo veel mogelijk

ruimte moeten krijgen om zichzelf te zijn, liefst in hun eigen omgeving. GrandCare kijkt naar wat nodig is en

biedt mensen hulp en ondersteuning, dichtbij en samen.

GrandCare hanteert in het werk de volgende uitgangspunten:

Iedereen is welkom (we hanteren bij onze begeleiding en ondersteuning geen contra-indicaties)

Geen onnodig papierwerk, intern weten we elkaar snel te vinden, er zijn korte lijnen

De juiste persoon op de juiste plek (voor begeleiding minimaal MBO-4/5 – HBO geschoold)

Goede en nauwe samenwerking met betrokkenen partners

Ook inzetbaar in het weekend, feestdagen of avonden wanneer nodig.

Missie
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GrandCare wil mensen hun eigen leven laten leiden op een manier waar zij zich prettig bij voelen, zichzelf

kunnen zijn en binnen aanvaardbare normen en waarden. We bieden dan ook zorg en hulpverlening die we

onze eigen naasten toewensen.



Kernactiviteiten
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Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiders van GrandCare bieden hulp aan bij sociale,

opvoedkundige en/of psychische problemen. In de thuissituatie van de

cliënt, waarbij we toewerken naar meer zelfredzaamheid in combinatie

met het versterken van het eigen netwerk. 

Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuners van GrandCare bieden praktische ondersteuning in

de thuissituatie. Dat betekent luisteren naar en adviseren van ouders én

zorgen voor een veilige, stabiele en prettige leefomgeving, voor ouders,

kinderen en naasten. De ontwikkeling van het kind staat daarbij centraal. 

Logeerhuis/Verblijf

Het logeerhuis of verblijf zoals we het intern noemen aan de

Scherpenkampweg 21 in Nijmegen biedt opvang voor mensen die een

tijdelijke onderbreking (time-out) nodig hebben van de thuissituatie.

Hiervoor hebben we 10 kamers beschikbaar. Er is altijd minimaal 1

begeleider aanwezig, dag en nacht. Het logeerhuis is voor iedereen

toegankelijk, zowel vanuit de WMO als Jeugdwet. Ook voor cliënten die

tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Het logeerhuis wordt zoveel

mogelijk be- en geleid als een huishouden. De huisregels zijn in maart

2020 aangevuld met Corona en hygiëne maatregelen. Contra-indicaties

hebben alleen betrekking op alcohol- en drugs / verslaving en agressie. 

GrandCare biedt ambulante begeleiding, ambulante gezinsondersteuning en (kortdurend) verblijf voor cliënten op onze

logeer-locatie in Nijmegen. We onderscheiden ons via een generalistische aanpak en hebben expertise en specialisatie

opgebouwd in verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning. 

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020



Expertises

Begeleide omgang Vanuit rechtelijke macht en/of Jeugdzorg wordt GrandCare

regelmatig ingezet in bij Begeleide Omgangen na/tijdens een

complexe scheiding. Onze professionele begeleiders hebben

daarin de nodige expertise opgebouwd. Veel omgangen vinden

bij ons op kantoor plaats. We hebben een ruimte met

mogelijkheden voor de ouder en kind om te kunnen spelen en

ontspannen. Onze begeleiding is daarbij aanwezig en monitort

de omgang zorgvuldig.  

Casemanagement De kern van casemanagement is het waarborgen van (zelf)regie

als een cliënt verschillende hulpverleners heeft of in het geval

van multiprobleem-huishoudens. GrandCare begeleiders

kunnen worden ingezet als casemanager in complexe casussen

waar zorg op verschillende gebieden nodig is. In 2020 hebben 3

medewerkers opleidingen tot casemanager gevolgd. 

GrandCare heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in onder

meer casemanagement, multi-probleem gezinnen, complexe

scheidingen, begeleide omgangen, stabiliseren van zeer

complexe (gezins-)situaties, vervuiling/hoarding, meervoudige

psychosociale en/of LVB diagnostiek, autisme en problema-

tische financiële situaties. Hier lichten we enkele van deze

expertises toe. 

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020
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GrandCare is actief in de Regio’s Nijmegen, Rivierenland en

Centraal Gelderland. In 2020 is GrandCare in de uitvoering

gestart in de Regio Noord Limburg. Bekijk de bijlage infographic

Jaarverslag 2020 voor een compleet overzicht. 

In het volgende overzicht vindt u de regio’s in combinatie met

de diensten waarvoor wij in 2020 gecontracteerd zijn: 

Regio Nijmegen

Regio Rivierenland

Regio Centraal

Gelderland

Regio Noord-Limburg

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020

Werkgebieden
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Logeerhuis WMO JW



Financieel beleid Ondanks de moeilijke situatie vanwege Corona hebben we onze

dienstverlening, al dan niet digitaal, voortgezet. In 2020 hebben

we ten opzichte van 2019 een hogere omzet gerealiseerd.

Zowel voor de ambulante begeleiding en ondersteuning als het

logeerhuis is in 2020 het totaal aantal (nieuwe) cliënten

toegenomen. De infographic laat dat mooi zien. In 2020 hebben

we meer gestuurd op een hoger percentage directe cliëntentijd

en daarmee een rendabelere inzet van ons personeel. Daarnaast

is het aantal gereden kilometers tussen en voor cliëntbezoek

sterk gedaald en daarmee ook de kosten. Redenen daarvoor zijn

dat we het systeem van kilometerberekening efficiënter hebben

ingericht en het feit dat door onze medewerkers vanwege

Corona minder is gereden.  

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020
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 Waardering
Zodra onze medewerker bij een cliënt aan de slag gaat wordt

samen met de cliënt een zorgplan met bijbehorende doelen

opgesteld, voor de korte en lange termijn. De begeleider evalueert

de voortang na ± 3 maanden met de cliënt. Bij deze

evaluatiemomenten staan de doelen in het zorgplan en de

voortgang centraal. Op basis van deze evaluatie stellen de

medewerkers de doelen eventueel bij. Ook aan het einde van een

traject wordt met de cliënt geëvalueerd. We hebben een

eenduidig evaluatieformulier opgesteld die de medewerkers op

verzoek van de verwijzers aan het einde van een traject

voorleggen. Zodoende zijn de resultaten van het traject duidelijk

en overzichtelijk en hebben we een goed beeld van

cliënttevredenheid, op maat.

We kiezen er bewust voor geen GrandCare breed

cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Een reden is dat een

deel van onze cliënten niet vrijwillig in zorg is en dat kan de

tevredenheid op voorhand beïnvloeden. Bovendien kan, in het

belang van het gezin of jeugdige, een keuze worden gemaakt

waar de (familie van de) cliënt het niet mee eens is. Het komt ook

voor dat vanuit rechterlijke positie moeilijke beslissingen worden

genomen of dat we moeten doorschakelen naar een andere partij

(zoals Veilig Thuis). We peilen zoals gezegd met cliënten de

tevredenheid en voortgang van het traject middels periodieke

evaluatiemomenten. Ook betrekken we daar de verwijzers in. 

Waardering cliënten

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020
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Erkende verwijzers zijn vanzelfsprekend belangrijke stakeholders

voor ons. We zijn als organisatie afhankelijk van verwijzingen

vanuit onder meer de sociale wijkteams, regieteams,

Jeugdbescherming en huisartsen. In 2019 is ons contract met de

Regio Centraal Gelderland verlengd en in juni 2020 hebben we

contractverlenging gekregen van de Regio Nijmegen. Daar

spreekt waardering uit. Op directie niveau vindt met de Regio

Nijmegen halfjaarlijks een evaluatiegesprek plaats.

GrandCare werkt veelvuldig samen met consulenten van de

wijkteams en regieteams. Dit jaar zijn fysieke

(netwerk)bijeenkomsten en netwerklunches veelal geannuleerd.

We hebben de contacten zoveel mogelijk online en telefonisch

onderhouden. 

Andere samenwerkingspartners zijn de gecertificeerde

instellingen in de regio’s voor jeugd zoals Jeugd Bescherming

Gelderland, Jeugd Veilig Verder Bureau, Jeugdzorg Limburg en

de William Schrikker Groep. 

Waardering verwijzers

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020

 Waardering
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Ontevredenheid of onbegrip van de cliënt komt voor. We hebben

een transparante en toegankelijke klachtenprocedure op onze

website. Op het GrandCare intranet hebben we onze interne

procedure rondom klachten verder verfijnd en uitgeschreven. We

streven er in eerste instantie naar om klachten of ontevredenheid

in de informele sfeer op te lossen. Bijvoorbeeld middels

tussenkomst en/of bemiddeling van een coördinator. Mocht dit

niet voldoende zijn dan heeft de cliënt de mogelijkheid om een

klacht in te dienen bij de interne klachtencommissie. In 2020

hebben we via deze formele weg 2 klachten ontvangen. Een

klacht is naar tevredenheid opgelost en 1 klacht is op moment van

schrijven nog niet afgerond. 

Klachten

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020
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In ons werk hebben we te maken met casussen met een (groot)

risico op onveilige situaties en/of acute crisis. De casussen

waar escalatie dusdanig aanzienlijk is of (in het verleden) een

crisissituatie is geweest taxeren we als ‘rode casus’. We

hanteren bij deze taxatie een aantal concrete en zorgvuldig

opgestelde criteria. We hebben zodoende de casussen die

extra attentie en monitoring nodig hebben continu in beeld. 

We volgen bij (vermoeden van) geweld en of mishandeling de

landelijk geldende Meldcode (kinder-)mishandeling en

huiselijk geweld en doorlopen de opgestelde stappen. Ook

nemen we in een dreigende crisissituatie waar kinderen bij

betrokken zijn een melding bij Veilig Thuis altijd in

overweging. We hanteren daarbij het devies; bij twijfel doen. 

We hebben voor medewerkers een leidraad opgesteld waarin

verduidelijkt is welke stappen ondernomen moeten worden in

het geval van een calamiteit/incident jegens een medewerker

dan wel cliënt. De contactgegevens van de instanties waar

gemeld dient te worden zijn per Regio uitgesplitst. 

In 2020 heeft GrandCare vervolg gegeven aan verdere uitwerking

van het veiligheidsbeleid voor cliënten en medewerkers. Dit

betekent concreet het volgende:

Veiligheid

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020
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Beleid

GrandCare maakt wat betreft impact onderscheid in calamiteiten

en incidenten (conform definities inspectie Gezondheidszorg en

Jeugd). In 2020 hebben er enkele calamiteiten tussen cliënten en

medewerkers plaatsgevonden. In 2 verschillende casussen was de

veiligheid van medewerkers ernstig in het geding. GrandCare heeft

de calamiteiten geanalyseerd en heeft voor beide medewerkers

een nazorgtraject in gang gezet. 

Calamiteiten en Incidenten 
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Een ander speerpunt in 2020 was het project Verbetering

Dossiervoering. Goede en zorgvuldige dossiervoering is een

belangrijk onderdeel van het werk van zorg- en hulpverleners. Bij

de overdracht van medewerker naar medewerker, in de

samenwerking tussen medewerkers en partners én in het geval

van een escalatie in een casus moet de organisatie kunnen

terugvallen op de inhoud en informatie van de dossiers. Daarnaast

kunnen cliënten in het kader van de Wkkgz  hun dossiers

opvragen en inzien. Adequate Dossiervoering staat binnen

GrandCare dan ook hoog op de agenda. 

Bij de verbetering van de dossiervoering hebben we in 2020 met

uitloop naar 2021 verschillende acties uitgezet. Uiteenlopend van

webinars omtrent zorgvuldige dossiervoering tot het opstellen van

een heldere GrandCare visie over rapporteren van zorg. We

verwachtend dat deze acties en de resultaten effect zullen hebben

op de kwaliteit van de dossiers. Dit monitoren we

steekproefsgewijs. 

Project ‘Hendig’ Peel en Maas

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020

Verbetering dossiervoering

Beleid

In 2019 is in Peel en Maas de pilot Hendig van start gegaan.

In deze pilot is het systeem rond het jeugdzorgnetwerk van

de gemeente Peel en Maas anders gaan functioneren. De

cliënt gaat met meerdere gecontracteerde aanbieders in

tegelijkertijd in gesprek en maakt op basis van dit gesprek

zijn of haar keuze. Met als resultaat minder administratie,

minder productcodes en geen tijdschrijven meer. Ook

GrandCare neemt als zorgaanbieder deel aan dit project. 



Kwaliteit en kwaliteitscertificaat 

Sinds 2017 is GrandCare Begeleiding BV in bezit van het ISO

9001-2015 certificaat. Met een certificering van de NEN-EN 15224

norm (ook wel ISO-9001 voor zorg en welzijn genoemd) toont

GrandCare aan haar kwaliteitsmanagement(systeem) op orde te

hebben. Ook in 2020 hebben we zowel een interne als externe

audit succesvol doorlopen en zijn we voor de komende 3 jaar

opnieuw gecertificeerd. Er is, om in ISO termen te spreken, 1

tekortkoming geconstateerd en dit betrof een onderdeel van het

interne auditsysteem. We kregen complimenten over 

het overzichtelijke activiteitenplan dat voortvloeit uit de

(management)overleggen en doorontwikkeling van 

het totale kwaliteitsmanagementsysteem. 

Daarnaast vond de auditor ons nieuwe intranet ‘een plaatje’ en

zeer bruikbaar als informatie instrument richting medewerkers. We

hebben natuurlijk nog enkele tips en adviezen meegekregen. Deze

lagen vooral in lijn van het prioriteren van verbeterpunten en

waakzaam blijven voor overlapping van informatie op de website

en interne communicatie. 
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In juli 2020 hebben we een nieuw online informatieplatform

gelanceerd: het GrandCare intranet. Met het nieuwe intranet

beogen we onze informatievoorziening richting medewerkers te

verbeteren. Het intranet is een platform waar we onder meer intern

beleid en nieuws communiceren. 

Informatievoorziening

Met de invoering van de nieuwe AVG wet in 2018 hebben we ons

privacy beleid aangepast. We hebben advies ingewonnen van een

gespecialiseerde security-adviseur. Het beleid hebben we, in een

cliëntvriendelijke versie, op onze website gepubliceerd. Ook voor

medewerkers hebben we de eisen over privacy op een rijtje gezet.

Op intranet is daar een aparte informatiepagina voor gecreëerd.

Verder hebben we regels toegevoegd over omgaan met

privacygevoelige informatie en de te nemen stappen in het geval

van een mogelijk datalek. 

Privacy en AVG

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020

Beleid

[1] Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 
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Strategische keuzes

GrandCare is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid met

uitbreiding van werkgebieden en personeel. Zoals eerder vermeld

hebben we in 2020 met Noord Limburg een nieuwe Regio

gecontracteerd. In 2020 hebben we daarnaast onderzoek gedaan

naar wijkgericht(er) werken en binnen een van de ambulante teams

een pilot uitgevoerd. Het doel is permanente zichtbaarheid en

bekendheid in de wijken. We trachten met wijkgericht werken ook

de reistijd tussen cliënten te verminderen. We hebben op basis van

de pilot het wijkgericht werken verder geïntegreerd in de teams.  

Verkoop Huishoudelijke ondersteuning

De Huishoudelijke ondersteuning is tot medio 2020 onderdeel

geweest van GrandCare. Echter, door groei van de andere diensten

hebben we de keuze gemaakt om dit onderdeel van de organisatie

te verkopen. Al met al is het geen gemakkelijke keuze geweest,

maar zijn blij dat we met Acteon thuiszorg een partner hebben

gevonden die we voor onze medewerkers en cliënten voor ogen

hadden.    

Personeel

In 2020 is GrandCare verder gegroeid. Bij de uitbreiding van de

formatie lag in 2020 het zwaartepunt op medewerkers in de directe

zorg voor cliënten. In de ondersteuning en coördinatie van de

teams hebben we in het tweede deel van 2020 stabiliteit gevonden.

In 2020 is een nieuwe team voor de Regio Noord Limburg

opgestart. Eerst met de aanstelling van een (meewerkend)

coördinator waarna het team gestaag is uitgebreid tot 5

medewerkers. 

Wegens Corona zijn een aantal trainingen en scholingsactiviteiten

omgezet naar digitale bijeenkomsten. Waaronder de trainingen

Rapporteren in ONS en de intervisies. 

   

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020
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Ook in 2021 blijven we inzetten op groei in de regio’s

Centraal Gelderland, Rivierenland en de nieuwe Regio

Noord Limburg. 

In Noord Limburg hebben we een contract met een 6-tal

gemeenten voor WMO en Jeugdwet cliënten. Wat betreft

de nieuwe ronde aanbestedingen hebben we ons lokaal

ingeschreven. 

Ook voor de Regio Midden Limburg hebben we een

contractering afgesloten en gaan we in 2021 de uitvoering

in.  

Werkgebieden

We gaan op zoek naar een nieuw kantoor voor onze

backoffice en een andere locatie voor ons Logeerhuis. Bij

voorkeur in de Regio Nijmegen. 

Vanaf half april 2021 hebben we werkplekken in Noord

Limburg (Horst aan de Maas). Daarmee beogen we beter

zichtbaar te zijn voor verwijzers, samenwerkingspartners en

cliënten en kunnen we de reistijd van medewerkers

drastisch verkorten. Het geeft bovendien ruimte voor

ontmoeting.  

Locaties

Ruim een jaar Corona betekent een jaar waarin we zoals

iedereen met veel onzekerheden te maken hebben

gekregen. Een jaar waarin we onze werkzaamheden

ondanks alles hebben voortgezet en een jaar waarin we

hebben geïnvesteerd in onze organisatie en nieuwe

werkgebieden. We hebben veel te danken aan de tomeloze

inzet van onze medewerkers. We richten het vizier met

vertrouwen op de nabije toekomst, hieronder benoemen we

een aantal speerpunten voor komend jaar: 

Toekomstverwachting en 
perspectief 2021 

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020
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Toekomstverwachting en 
perspectief 2021 

We blijven sturen op borging van de kwaliteit van zorg.

Niet alleen zorginhoudelijk middels ontwikkeling van

onze deskundigheid en expertise, maar zeker ook op het

gebied van zorgvuldige dossiervoering. Het project

Verbetering Dossiervoering heeft een doorloop in 2021.

Na de zomervakantie evalueren we de behaalde

resultaten.  

We werken met een kwaliteitscyclus waarbij we op

afgesproken momenten met elkaar de stand van zaken

evalueren en eventueel bijsturen. We gaan extra letten op

het rondmaken van de PDCA cyclus, dat wil zeggen de

‘Act’. Op organisatie- en medewerkersniveau (middels de

gesprekscyclus). 

Kwaliteitsborging

De zorgregio Centraal Gelderland wil vanaf 2021 meer

sturen op de resultaten van hulp en ondersteuning vanuit

de Jeugdwet en WMO. De Regio ziet dit graag

onderbouwd met cijfers over tevredenheid en de doelen.

Daartoe dienen de zorgaanbieders 2x per jaar een door de

Regio opgesteld format in te vullen

Cliënttevredenheid

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020

We gaan onze website opknappen. Alhoewel we altijd

tevreden zijn geweest over de website is het tijd voor een

update en verfrissing. Daarnaast willen we onze

kernactiviteiten en expertise beter profileren en gaan we

de website uitbreiden met informatie gericht op

professionals. 

We gaan extra deskundigheid in huis halen voor

marketing, naamsbekendheid en onze communicatie

uitingen. 

Informatie en communicatie uitingen
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Toekomstverwachting en 
perspectief 2021 

De overgang naar de zogenaamde Buurtteams Jeugd en

Gezin én Volwassenen in Nijmegen is aanstaande. Als

directie zijn we aanwezig bij de informatiebijeenkomsten

en bovendien gespreks- en samenwerkingspartner voor

de te starten teams. 

We gaan bijdragen aan de Agendatafel Jeugdzorg en het

initiatief/project in de Regio Centraal (en Zuid) Gelderland

om het imago van de jeugdzorg te verbeteren.  

We volgen de ontwikkelingen in de Regio’s Noord en

Midden Limburg op de voet. We laten ons zien in de regio

en nemen deel aan projecten ter bevordering van

ontwikkelingen in de WMO en Jeugdzorg.  

Externe ontwikkeling

GRANDCARE JAARVERSLAG 2020

Wat betreft deskundigheidsbevordering gaan we meer

gebruik maken van de mogelijkheden van e-Health. We

onderzoeken welk platform het beste bij ons past.

Jeugdzorg leert (geaccrediteerd door het SKJ) voldoet

daarbij aan onze wensen. De eerste medewerkers hebben

inmiddels online cursussen gevolgd. De ervaringen zijn

positief! 

We gaan werken met Regiomanagers die per regio een

team aansturen. Voor de Regio Nijmegen en Noord

Limburg is dit inmiddels gerealiseerd. De andere Regio’s

(Centraal Gelderland en Rivierenland) volgen. 

Personeel
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Dit jaarverslag 2020 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van GrandCare

Begeleiding B.V. en GrandCare Services B.V. 

Redactie en vormgeving: GrandCare, juli 2021. 
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JAAROVERZICHT 2020

WERKGEBIEDEN
Regio Nijmegen
Regio Centraal Gelderland
Regio Rivierenland
Regio Noord Limburg

VROUW 89%
MAN 11%

GEMIDDELDE LEEFTIJD
MEDEWERKERS

24

25 T/M 34

35 T/M 44

45 T/M 54

55 T/M 59

60

36

FTE

Gezinsondersteuning

Thuisbegeleiding

Verblijf

Backoffice 
(en directie)

5 15 25 35

2019
2020

2019
2020

2019
2020

WMO
JEUGDWET

256
359

AANTAL UREN THUISBEGELEIDING 
EN GEZINSONDERSTEUNING

2019 14.889 25.530
2020 18.466 29.347

AANTAL ETMALEN VERBLIJF

2019       983   1.079
2020    1.655      981

AANTAL CLIËNTEN

+117 IN 
2020

% NETTO RESULTAAT 
NA BELASTINGEN

-1,80%

5,0%

€

EIGEN VERMOGEN

C U R R E NT RATIO
 1
, 0
1

       SOLVABILITEIT
 1

8,
1
7 192.588
€

GEREDEN KM
NAAR CLIËNTEN

384.493 KM
351.259 KM

TOTAAL
IN 2020
52,3 FTE

CURRENT RATIO
 1,34

€

SO

LVABILITEIT 26,21

359.656 NETTO 
OMZET

 3.787.555
EURO

3.503.937
EURO


