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Inleiding  
 

Het jaar 2017 staat voor een jaar van verandering, op vele verschillende gebieden.  

In het voorjaar 2017 is de nieuwste locatie van Vrijwaard geopend. Onder de naam 

Dyckzicht is een enthousiast team gestart in deze kleinschalige woonvorm. In totaal hebben 

24 bewoners hun intrek genomen in Dyckzicht, de locatie is gelegen bij de dijk en haven van 

Den Helder. Later in 2017 zijn de voorbereidingen gestart om in 2018 de reeks van 

nieuwbouwprojecten af te sluiten met de prachtige locatie ’t Landhuis. Medio voorjaar 

2018 gaan 24 bewoners daar hun nieuwe onderkomen vinden.  

 

Vrijwaard richt zich op kwaliteit van zorg- en dienstverlening maar ook de veranderingen 

binnen de sector.  Onder andere wordt het langer zelfstandig thuis blijven wonen 

gestimuleerd en door Vrijwaard ondersteund met aanvullende producten zoals alarmering, 

maaltijden en fitness. Hulp in het Huishouden wordt door stichting HulpThuis geleverd en 

heeft zich in 2017 verder weten te manifesteren als belangrijke speler in Den Helder op dit 

gebied.  

 

Vrijwaard heeft in 2017 gekozen om de exploitatie en de voortzetting van activiteiten in het 

ontmoetingscentrum De Verbinding in Julianadorp voor nog een jaar te blijven 

ondersteunen.  Een locatie voor dagverzorging, activiteiten, welzijn en met een 

restaurantfunctie.  

 

In 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geïntroduceerd en dit heeft effect op de 

gehele bedrijfsvoering en zorgverlening van Vrijwaard. Het accent ligt op persoonsgerichte 

zorg, de cliënt écht kennen en in kunnen spelen op de wensen en behoeften. Sterkere 

betrokkenheid van de mantelzorger in het verzorgingsproces. Dit vraagt om soms een 

andere persoonsgerichte benadering. In samenwerking met het ROC is een op maat 

gemaakte opleiding gestart voor persoonsgerichte zorg in kleinschalige woonvormen.  

 

Het jaar heeft zich afgesloten met een turbulente periode. Eind 2017 heeft de Raad van 

Toezicht besloten de toenmalige bestuurder vrij te stellen van werkzaamheden wat 

uiteindelijk heeft geresulteerd in een afscheid van de bestuurder. Opvolgend is het besluit 

genomen de positie van bestuurder in te vullen met een  interim bestuurder.  

 

In mijn rol als interim bestuurder ligt de focus op de organisatie dusdanig in te richten dat 

het flexibel kan reageren op veranderingen in de wet- en regelgeving van de zorg, 

veranderende kwaliteitseisen en een financieel gezond krijgen en  houden van de 

organisatie.  

 

 

 

Nettie Saarloos   

Raad van Bestuur a.i.  
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1. Uitgangspunten van de verslaggeving 
 

De samenstelling en het verplichte karakter van het maatschappelijke deel van het 

jaardocument is sinds verslagjaar 2012 gewijzigd. Aanbieders (stichtingen) zijn niet langer 

verplicht om een maatschappelijk verslag op te stellen. Vrijwaard heeft er voor gekozen om 

jaarlijks het hierna volgend verslag te deponeren met dezelfde uitgangspunten als het 

maatschappelijke deel van het jaardocument zoals deze voorheen bestond.  

 

Het jaardocument is tot stand gekomen middels een projectaanpak. De in het 

Jaardocument verwerkte informatie is verkregen aan de hand van een tijdsplanning. 

 

De opgenomen cijfermatige informatie is samengesteld vanuit de diverse geautomatiseerde 

systemen van Stichting Vrijwaard. De teksten zijn aangeleverd door de diverse leden van 

het projectteam en vervolgens gescreend door de projectcoördinator en de Raad van 

Bestuur.  

Bij het voldoen aan de gestelde criteria vermeldt de accountant dit in de controleverklaring. 

Het document is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht van Vrijwaard.  
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2 Profiel van de organisatie 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens  

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vrijwaard 

Adres Bernhardplein 76d 

Postcode 1781 HK 

Plaats Den Helder 

Telefoonnummer 0223-68 08 24 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  37136887 

E-mailadres info@vrijwaard.nl 

Internetpagina www.vrijwaard.nl  

 

2.2 Structuur van het concern 

Voor de juridische structuur is gekozen voor een stichting. Stichting Vrijwaard is opgericht 

op 31 oktober 2007 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken voor Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 37136887.  

 

De organisatorische structuur is vastgelegd in bijgaand organogram.  

De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De organisatie heeft 

een vrij platte structuur met een managementteam die direct onder de Raad van Bestuur 

fungeert. Daarnaast bestaan de zorgteams, het bedrijfsbureau, de welzijnsdienst, de 

voedingsdienst en het servicebureau. Het bedrijfsbureau bestaat uit de  afdelingen 

marketing en communicatie, economische en administratieve dienst, HR en service.  Tevens 

is er een bestuurssecretariaat.  

 

Stichting Vrijwaard is een stichting, in 2017 bestaande uit de volgende locaties;  

- Woonzorgcentrum Ten Anker 

- Woon- en zorgcentrum De Golfstroom 

- Wooncomplex Lyceumhof 

- Wooncomplex Westhoek  

- Wooncomplex Parkzicht  

- Wooncomplex Dyckzicht  

- Wooncomplex Goede Ree 

- Paviljoen van Toen 

- De Soos 

- De Verbinding  

 

Stichting Vrijwaard is erkend op de functies:  

- Persoonlijke verzorging 

- Verpleging 

- Begeleiding 

- Verblijf 
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- Behandeling 

Naast de WLZ-functies levert Vrijwaard ook thuiszorg, VPT en MPT. De huishoudelijke 

ondersteuning in het kader van de WMO wordt geleverd door HulpThuis Vrijwaard.  

 

Stichting Vrijwaard kent in het verslagjaar als inspraakorganen de centrale cliëntenraad en 

de ondernemingsraad.  

 

Cliëntenraad 

De cliëntenraad is centraal georganiseerd.  

De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers, maatschappelijk betrokken leden die een eigen 

specifieke achtergrond en interesse hebben met betrekking tot de zorgverlening. Zij staan 

klaar voor de cliënten vanuit een gedeelde missie: ‘gelukkig leven in een kansrijke 

omgeving’.   

 

 

Ondernemingsraad  

De ondernemingsraad is centraal georganiseerd.   

De ondernemingsraad bestaat uit 9 medewerkers uit diverse locaties en wijken.  

 
 
 

Organogram Vrijwaard in verslagjaar 2017 
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2.3 Kerngegevens 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
Vrijwaard biedt een ruim aanbod van functies en activiteiten aan. Door ontwikkeling van 

diverse producten en diensten wordt het zo lang mogelijk zelfstandig wonen ondersteund. 

De kern bij Vrijwaard is de cliënt centraal en behoud van eigen regie. In de ontwikkeling van 

diensten en producten streven wij er naar dit gevoel zo veel mogelijk te kunnen 

bewerkstelligen.  

 

Vrijwaard biedt een breed pakket aan met de volgende functies: 

 

Woonfunctie 

• appartementen die zijn aangepast aan de problematiek van de doelgroep 

• technisch en bouwkundig onderhoud 

• faciliteiten voor alarmering en communicatie 

• collectieve ruimten facultatief beschikbaar stellen 

 

Zorgfunctie 

• de algemene dagelijkse levensverrichtingen ondersteunen 

• medicijnen bestellen, distribueren en eventueel toedienen 

• huishoudelijke werkzaamheden verrichten 

• was- en linnenverzorging 

• maaltijden, koffie, thee en dergelijke verstrekken 

 

Verpleegfunctie 

• in opdracht van de arts verpleegkundige en geneeskundige (somatische) handelingen  

• eerste- en tweedelijns geneeskundige voorzieningen coördineren 

• terminale zorg 

• voorwaarden scheppen voor paramedische zorg 

• nazorg bij ontslag uit ziekenhuis of verpleeghuis, voor zover het geen langdurige 

intensieve (specialistische) zorg of revalidatie betreft 

• behandelfunctie  

 

Begeleidingsfunctie 

• individuele en groepsgerichte psychosociale en psychogeriatrische begeleiding  

• individuele praktische begeleiding, bijvoorbeeld bij noodzakelijke aankopen 

• voorwaarden scheppen voor levensbeschouwelijke begeleiding 

• activiteitenbegeleiding 

• kapel 

• winkel, kapsalon en pedicure 

 

 

Wijkgerichte functie 

• sociaal-culturele activiteiten aanbieden 

• ontmoetingspunten 

• kapel 



 
 
 

 

Jaardocument 2017 
 
 

 
 

8 

• winkel, kapsalon, schoonheidsspecialist en pedicure 

• restaurants 

• Vrienden van Vrijwaard  

• Bewegen voor senioren  

• Gemaksdiensten  

• Actief in de Wijk  

• Bureau Opstap  

• BoodschappenPlusBus 

• Fitnesscentra  

 

Verblijfs- en preventieve functie 

• dagopvang 

• kortdurende opvang 

• nachtopvang 

• 24-uurs alarmeringsopvolging  

• Mobiel Verpleegkundig Team 
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2.3.2 Werkgebieden  

Werkgebied locatie woonzorgcentrum Ten Anker 

Locatie Ten Anker bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder.  

 

Werkgebied locatie woon- en zorgcentrum De Golfstroom 

Locatie De Golfstroom bevindt zich in de wijk De Schooten in Den Helder. 

 

Werkgebied locatie woonzorgcomplex Goede Ree 

Locatie Goede Ree bevindt zich midden in het centrum van Den Helder. 

 

Werkgebied locatie Paviljoen van Toen 

Locatie Paviljoen van Toen bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder en 

is gesitueerd tegenover de locaties Ten Anker en Parkzicht en het Timorpark.  

 

Werkgebied locatie Parkzicht  

Locatie Parkzicht bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder. Parkzicht is 

door middel van een sluis verbonden aan de locatie Ten Anker. Hierdoor kunnen bewoners 

gebruik maken van de diensten en faciliteiten die in Ten Anker worden geboden.  

 

Werkgebied locatie Westhoek  

Locatie Westhoek bevindt zich in het centrum van Den Helder, nabij het stadscentrum en 

het havengebied van Den Helder.  

 

Werkgebied locatie Lyceumhof 

Locatie Lyceumhof bevindt zich tegenover locatie Ten Anker en is centraal gelegen nabij het 

centrum van Den Helder en het Timorpark.  

 

Werkgebied locatie Dyckzicht  

Locatie Dyckzicht bevindt zich nabij de dijk en is gesitueerd tegenover het havengebied en 

Willemsoord in Den Helder.  

 

Werkgebied locatie De Soos 

Locatie De Soos bevindt zich in de wijk De Schooten in Den Helder. De Soos zit aan de 

achterzijde van De Golfstroom.  

 

Werkgebied locatie De Verbinding 

Locatie De Verbinding bevindt zich in Julianadorp. Vrijwaard levert daar dagbesteding.  

 

 

Vrijwaard richt zich op de thuiszorg, zorg, WMO (huishoudelijke ondersteuning)  en 

welzijnsfuncties in de wijk.  

 

Vrijwaard is werkzaam in de zorgkantoorregio Noord-Holland Noord. 
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2.4 Samenwerkingsrelaties 

Toezichthoudend 

Zorgkantoor 

• Het maken van productieafspraken. 

• Voorleggen van begroting en budget. 

• Verantwoording over gemaakte productie.  

• Financiële ontwikkelingen. 

 

NZA 

• Uitvoering van de activiteiten door middel van de vastgestelde tarieven.  

• Voldoen aan te behalen productiecijfers.   

 

CIZ 

• Naar aanleiding van afgifte van indicatie verzorgt Vrijwaard de vastgestelde zorg. 

• Vrijwaard dient, indien noodzakelijk, herindicaties in bij het CIZ, wanneer de huidige 

zorglevering (indicatie) niet langer toereikend is.  

• Het CIZ controleert de lopende indicaties en de geldigheid ervan.  

 

CAK 

• Controle op de geleverde zorg extramuraal en intramuraal.  

 

Zorgverzekeraars (coöperaties):  

• VGZ 

• Menzis 

• Zilveren Kruis 

• Multizorg 

• DSW 

• CZ 

 

Ministerie VWS 

• Hanteren landelijke richtlijnen.  

 

Inspectie Gezondheidszorg  

• Verantwoording afleggen voor verantwoorde zorg.  

 

Gemeente  

• De gemeente beoordeelt of de organisatie voldoet aan de eisen, zoals gesteld in de 

aanbesteding WMO.  

• Naar aanleiding van afgifte van indicatie huishoudelijke ondersteuning (WMO) van de 

gemeente (zorgloket) levert Vrijwaard de vastgestelde diensten.  

 

Raad van Toezicht 

• Sociale verantwoording. 

• Financiële verantwoording. 

• Bestuursmatige verantwoording.  

• Toezicht op en inspraak in ontwikkelingen en voortgang van lopende projecten.  
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Samenwerkend 

GGZ 

Samenwerkingsverband op het gebied van aanvullende psychiatrische zorg. 

 

 

Stichting Geriant 

Op het gebied van aanvullende zorg (Project Meer dan Wonen) en de functie behandeling.  

 

Helderse Huisartsen  

De zorg-, service- en dienstverlening op elkaar af te stemmen ten behoeve van de cliënten. 

 

Omring 

Incidenteel op onderdelen. 

 

Woningstichting  

Woningstichting op het gebied van (toekomstige) huisvesting. 

 

Woontij 

Woontij op het gebied van (toekomstige) huisvesting en afstemming van zorg- en 

dienstverlening binnen de huidige complexen van Woontij.  

 

Gemini Ziekenhuis 

Gemini Ziekenhuis op het gebied van kortdurende zorg en doorverwijzing.  

 

Woonzorg Nederland  

Woningstichting op het gebied van huidige en toekomstige huisvesting. 

 

Informerend  

Samenleving  

De samenleving in zijn geheel wordt geïnformeerd omtrent ontwikkelingen binnen 

Vrijwaard door middel van de website, brochures, advertenties, krantenartikelen maar ook 

door Social Media (Twitter en Facebook).  

Bewoners 

De bewoners van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, 

ontwikkelingen, nieuws en activiteiten door middel van het Vrijwaard-magazine Thuis, de 

publicatieborden, kabelkrant, cliëntenraad en bewonersbijeenkomsten.  

 

 

Medewerkers 

Medewerkers van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, 

ontwikkelingen, nieuws, activiteiten en evenementen door middel van het portaal, het 

Vrijwaard-magazine Thuis, de publicatieborden, website, Social Media, werkoverleggen, 

coaches en management.  
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Vrijwilligers 

De vrijwilligers van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, 

ontwikkelingen, nieuws, activiteiten en evenementen door middel van het Vrijwaard-

magazine Thuis, de publicatieborden, website en werkoverleggen. 

 

Vrijwaard voorziet haar interne publieksgroepen breed van informatie door middel van het 

Vrijwaard-magazine Thuis dat verzonden wordt naar bewoners, cliënten, vrijwilligers, 

medewerkers en Vrienden van Vrijwaard.  
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3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

3.1 Normen voor goed bestuur 

Vrijwaard hanteert de zorgbrede Governance Code. Dit betekent dat de Raad van Bestuur 

en Raad van Toezicht de normen in deze code onderschrijven, hanteren en uitvoeren. 

Conform de Governance Code heeft in er 2017 een evaluatie plaats gevonden binnen de 

Raad van Toezicht, de uitkomsten zijn door de voorzitter Raad van Toezicht schriftelijk 

vastgelegd. Daarnaast is er aandacht geweest voor het rooster van aftreden.  

In 2017 heeft er een jaargesprek plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur en de 

voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht. Het gesprek is schriftelijk vastgelegd.  

3.2 Raad van Bestuur / Directie 

3.2.1 Raad van Bestuur 

In 2017 was er een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer Coert Veenstra. De heer 

Veenstra trad in dienst per 16 januari 2008. De Raad van Bestuur heeft zich gehouden aan 

de gedragscode opgesteld door de NVZT. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden van 

de Raad van Bestuur beschreven in de statuten van Vrijwaard. Conform de laatstgenoemde 

code wordt de bezoldiging gehanteerd.  
De beloning van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening van Vrijwaard.  

 

In het vierde kwartaal van 2017 is de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van 

Bestuur onder druk komen te staan. Dit heeft geresulteerd in het eerste instantie vrij 

stellen van werkzaamheden van de Raad van Bestuur. Opvolgend zijn door een rechterlijk 

besluit, partijen in december 2017 definitief uit elkaar gegaan. De functie van Raad van 

Bestuur is per 14 december 2017 door middel van een interim bestuurder ingevuld.  

3.2.2 Nevenfuncties 

De Raad van Bestuur had in 2017 geen nevenfuncties. De nevenfuncties van de leden Raad 

van Toezicht zijn bekend en staan beschreven onder hoofdstuk 3.3 van dit document. Zowel 

Raad van Bestuur als Raad van Toezicht hebben geconcludeerd dat er geen sprake is van 

belangenverstrengeling.  

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

Coert Veenstra Voorzitter Raad van Bestuur  Geen 

Nettie Saarloos  Voorzitter Raad van Bestuur a.i.  Lid Raad van Toezicht   

CNV vakmensen  
 

3.2.3  Managementteam  

De Raad van Bestuur maakt deel uit van het managementteam. Daarnaast bestaat het team 

uit de volgende functionarissen; 

- managers wijk en zorg  (Petra Alders en Wilma Meertens) 

- manager thuiszorg (Hermina Macanovic)  

- Manager HR (Marije Bruijstens) 

- Manager Communicatie, Kwaliteit en Marketing (Linda van der Eijk) 

- Servicemanager  (Ruud Jekkers) 
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Vergaderingen met het managementteam vinden iedere 14 dagen plaats. Voorgenomen 

besluiten en definitieve besluiten worden genomen in het managementoverleg. Besluiten 

en voorgenomen besluiten worden, indien van toepassing, besproken of ter 

advies/instemming voorgelegd aan de cliëntenraad en/of ondernemingsraad.  

 

In 2017 is de vergaderstructuur tussentijds geëvalueerd en is de frequentie aangehouden 

van iedere 14 dagen regulier managementoverleg en eens in de maand een monitoroverleg 

waar de managementrapportage, formatie en cijfers worden besproken. Eind 2017 is het 

monitoroverleg opgegaan in de structurele managementoverleggen.  

3.2.4 Informatieprotocol Raad van Bestuur – Raad van Toezicht 

Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de voorzitters Raad van Bestuur en Raad van 

Toezicht. Daarnaast vindt er minimaal vijf keer per jaar een vergadering plaats met de 

voltallige Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.  Strategie, ontwikkeling en exploitatie 

worden tussentijds afgestemd. Calamiteiten en crisis worden direct afgestemd tussen Raad 

van Bestuur en Raad van Toezicht en tussen Raad van Bestuur, managementteam en het 

team.  
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3.3 Toezichthouders  

In 2017 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest waar de raad haar aandacht aan heeft 

besteed. Er is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van adequate 

managementinformatie, de inzet van middelen in het kader van waardigheid en trots en de 

invoering van het kwaliteitskader. 

 

De vacature voor voorzitter van de raad is per 1 juni ingevuld en in augustus van dit jaar is 

besloten afscheid te nemen van de zittende bestuurder. Dit traject is in 2017 nog niet 

afgerond en kent zijn vervolg in 2018.  

 

3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht  

Gedurende het jaar kent de raad een wisselende samenstelling. Per begin van het jaar 

bestond de raad uit vier leden. Met de invulling van de voorzittersfunctie per 1 juni bestaat 

de raad weer uit 5 leden. Alle leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar. In 2017 waren de 

termijnen met verschillende ingangsdata nog niet beëindigd. De leden treden af conform 

het rooster van aftreden. De raad is dusdanig samengesteld dat de leden ten opzichte van 

elkaar, de bestuurder en andere mogelijke belanghebbenden, onafhankelijk en kritisch 

kunnen optreden. Ook is de samenstelling dusdanig dat de leden elkaar aanvullen met hun 

expertise, netwerk en persoonlijkheden. 
 

 

Naam Dhr/

mw 

Bestuursfunctie Functie en nevenfuncties 

H.P. Guldemeester Dhr Voorzitter per 

1/6/2017 

Interimmanager (eigenaar HPG Consult) 

Lid Raad van Toezicht Stichting Geriant (tot 1 

juni 2017) 

Voorzitter Raad van Toezicht Sint Jacob (tot 1 

juni 2017) 

J. van Wees Dhr Vicevoorzitter Adviseur RvB Achmea 

P.A.J. van Klaveren Mw Lid Manager HRM en Facilitaire zaken Triversum 

Manager Flexbureau Triversum  

Lid Bezwaren Commissie, Academisch Centrum 

de Bascule te Amsterdam 

Gastdocent Human Resource Management 

Hogeschool InHolland 

M.E. van Tongeren Dhr Lid RVE manager De Noorderbrug 

J. Koekkoek Dhr Lid Advocaat en partner Köster Advocaten N.V. 

Voorzitter a.i. Klachtencommissie Triversum 

 

3.3.2  Activiteiten van de Raad van Toezicht  

Een opsomming van de onderwerpen zoals besproken:  

Begroting, jaaragenda, opleidingsplan 2017. 

• Audits 

• Waardigheid & Trots 

• Kwaliteitskader 

• Doelstellingen 2017 

• Nieuwe locaties Dyckzicht en ’ t Landhuis 
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• Scan EFK  

• Nieuwe accountant 

 

Het jaar 2017 mag hectisch worden genoemd. Er is in 2017 periodiek bilateraal overleg gevoerd 

met de bestuurder. Zowel over lopende zaken als ter voorbereiding van de vergaderingen van de 

raad. Het hierin besprokene wordt naar relevantie weergegeven in de notulen van dit overleg. De 

voorzitter heeft de leden geïnformeerd als er specifieke zaken in het bilateraal overleg aan de orde 

geweest zijn. Hiermee wordt eenieder steeds gelijktijdig van dezelfde informatie voorzien. 

 

De agendapunten van de geplande vergaderingen worden tevoren vastgesteld in een jaaragenda 

zodat de bestuurder zijn rapportages kan afstemmen op dit schema. Uiteraard was er altijd 

mogelijkheid om zaken die om welke reden dan ook aandacht vroegen op de agenda te plaatsen en 

hiervoor desgewenst een aparte vergadering te beleggen. Dit geldt zowel voor de bestuurder als 

voor de raad. 

 

In augustus is het gesprek gestart met de bestuurder om in goed onderling overleg te komen tot 

een vertrekregeling. In verband met het vertrek van de bestuurder heeft de Raad van Toezicht 

frequent overleg gevoerd met de Ondernemingsraad die in augustus het vertrouwen in de 

bestuurder heeft opgezegd. Het overleg met de Cliëntenraad verliep moeizaam.  

 

De honorering van de bestuurder is conform de Wet Normering Topinkomens 3. Hierover zijn met 

de bestuurder zodanige afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd dat altijd binnen het kader van 

bedoelde wetgeving wordt gehonoreerd. 

 

Door de leden van de Raad van Toezicht worden vergaderingen, symposia, congressen en 

bijscholingsdagen van o.a. de NVTZ bezocht zodat de raad steeds goed en up to date geïnformeerd 

is en ook, middels contacten met collega’s, weet wat er leeft op toezichtgebied. De Governance 

Code voor zorginstellingen wordt naar letter en geest in acht genomen. De voorzitter is ook lid van 

het Instituut voor Kennisoverdracht (INVK).  

 

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering overlegd met de externe accountant over de 

managementletter 2017. Eveneens is het jaarplan en de begroting besproken en is deze definitief 

vastgesteld. 

De algemene- en financiële rapportages, de kwaliteit van zorg en de algemene gang van zaken in 

Vrijwaard zijn in elke vergadering besproken met de bestuurder, geregeld vergezeld door de 

controller of een lid van het managementteam, afhankelijk van het te bespreken item. De kwaliteit 

van zorg in relatie tot de exploitatie was daarbij steeds aan de orde, evenals de taakstelling. 

Regelmatig heeft de Raad van Toezicht gesproken over de strategie van de organisatie en de 

daarmee samenhangende risico’s. Met name de moeizame arbeidsmarkt in de zorg en specifiek in 

Den Helder. 

 

De voortgang van de diverse (nieuw)bouw- en verhuisplannen, gerelateerd aan het strategisch 

vastgoedbeleid, is een vast item op de agenda geweest. Verder is er veel aandacht geweest voor 

Thuiszorg en de inzet van personeel, zowel qua aantal als qua productiviteit. 
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In 2017 is conform het landelijk debat over het nieuwe toezichthouden gewerkt aan de 

invoering van dynamisch toezicht. De Raad van Toezicht is onafhankelijk, niet uitvoerend en 

staat op relatieve afstand, maar baseert zich niet meer louter op (informatie van) de 

bestuurder. Zij kijkt zelfstandig en namens de samenleving naar de organisatie, de zorg en 

dienstverlening en de omgeving.  

De Raad van Toezicht is zelf medeverantwoordelijk voor de informatievergaring. Dit 

betekent contact met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, voldoende contactmomenten 

met cliënten, professionals en externe stakeholders.  

 

De Raad van Toezicht bedankt allen binnen de organisatie voor de inzet en prestaties van 

het afgelopen jaar. Zij realiseert zich dat Vrijwaard in verandering is en veel vraagt van allen 

die betrokken zijn bij Vrijwaard. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor deze 

inspanningen. 
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3.4 Bedrijfsvoering 

Activiteitenplanner  

De activiteiten worden SMART weergegeven in de activiteitenplanner. De planner is de 

basis voor sturing en input op managementniveau. In de planner wordt op hoofdlijnen de 

activiteiten en strategische stappen vastgelegd en gekoppeld aan projectgroepen. 

Terugkoppeling vindt plaats in managementoverleg.  

 

De sturing en input op managementniveau wordt geleverd vanuit het strategisch beleid, 

het kwaliteitssysteem en de meest recente klant- en 

medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren. 

 

Planning en Control 

De uitvoering van de planning- en controlfunctie en de bestuurlijke informatievoorziening 

wordt door de businesscontroller, manager HR en manager Communicatie, Kwaliteit en 

Marketing gezamenlijk uitgevoerd. De producten waar voor zij zorg dragen betreffen de 

financiële rapportage, formatie, managementrapportage, interne controle en economisch 

advies. De ondersteunende diensten werken continu aan de verbetering van het 

administratieve proces en professionalisering van dienstverlening. De diensten profileren 

zich als ontwikkelaar en leverancier van managementinformatie en stuurinformatie. De 

managementinformatie met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, tevredenheid en 

ontwikkeling van zorg wordt gestuurd vanuit de ondersteunende diensten.  

 

De sturing en input van de managementinformatie wordt geleverd vanuit de klant- en 

medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de zorginhoudelijke indicatoren. 

 

Planning en Controlcyclus 

De cyclus van planning en control is bedoeld om de Raad van Bestuur in staat te stellen om 

bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen. Dit geldt zowel intern als extern.  

De verantwoordelijkheden betreffen de sturing (planning) en de beheersing (control) van 

de zorginstelling. Planning en control houdt in het maken van afspraken op lange en korte 

termijn; dit wordt respectievelijk strategische – en tactische planning genoemd. In de 

planning komt aan bod hoe beschikbare middelen verdeeld gaan worden, budgetten 

worden vastgesteld, te leveren prestaties en dergelijke. De begroting is een financiële 

planning voor het komende jaar. Het is een planning op tactisch niveau (korte termijn 

planning). De controle of de begroting nog steeds aangehouden wordt, gebeurt door het 

tussentijds opstellen van voorgekomen financiële zaken, het opstellen van de financiële 

resultaten tot nu toe (verslaglegging). Op deze manier kan de Raad van Bestuur en het 

management op tijd bijsturen in het geval dat er te veel wordt afgeweken van de 

opgestelde begroting. 

De jaarlijkse planning- en controlcyclus kent een aantal fasen die door het jaar heen 

doorlopen worden. Per locatie kunnen deze fasen verschillende doorlooptijden hebben of 

een andere indeling maar de opzet is bij alle locaties gelijk.  

Hieronder is de globale jaarlijkse planning- en controlcyclus chronologisch weergegeven. 
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Budget afspraken  

Productieafspraken maken met het zorgkantoor voor wat betreft het leveren van zorg in 

het volgend jaar. 

Strategisch beleidsplan/Jaarplan  

Verkenning naar de belangrijkste activiteiten/ontwikkelingen op korte en lange termijn. 

 

Begroting  

Aanvragen van formatie, investeringen en exploitatie. 



 
 
 

 

Jaardocument 2017 
 
 

 
 

21 

 

Maandrapportages en verantwoording aan externe partijen 

Per maand wordt van de locaties een financiële rapportage gemaakt. Dit dient voor het 

management, de teams en Raad van Bestuur als beheersinstrument om tijdig afwijkingen 

tussen begroting en realisatie te constateren en bij te sturen. Tevens wordt er maandelijks 

middels speciale formats verantwoording afgelegd op de gerealiseerde productie 

(belangrijkste geldstroom). 

 

Jaardocument en Jaarrekening  

Het jaarverslag is het sluitstuk van het jaarlijkse planning- en controleproces. In dit verslag 

wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Eén van de belangrijkste 

onderdelen van het jaarverslag is de jaarrekening. De jaarrekening bevat de 

verantwoording over de bereikte financiële resultaten. 

 

Externe Controle  

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant. In het najaar 

vindt een tussentijdse controle plaats en in het voorjaar de eindcontrole inclusief controle 

verantwoording zorgproductie. Per maand verantwoordt de Raad van Bestuur zich over het 

gevoerde (met name financiële) beleid.  

 

Risico 

De budgetopbrengsten zijn gekoppeld aan inzet personeel en daarmee ook aan personele 

kosten. De beleid- en control cyclus helpt Vrijwaard hierop te sturen. In het administratieve 

proces worden aanpassingen gemaakt om de controle op in- en output te verbeteren.    

 

Bij nieuwe en huidige huurovereenkomsten wordt er rekening gehouden met de effecten 

die de invoering van de  Normatieve Huisvestingscomponent met zich meebrengen.  

 

 

Regeling AO/IC  

De beleidsregel ‘Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)’ vereist 

dat zorgaanbieder zorgdragen voor een voortdurend en volledige, juist een actuele 

vastlegging van zorgprestaties. Het doel van de regeling is dat gecontroleerd en vastgesteld 

wordt dat een zorgaanbieder rechtmatig gelden heeft verkregen. Een van de elementen 

van de regeling AO/IC is een periodieke toetsing en controle op de naleving van 

voorschriften op basis van een IC-plan (Interne Controlefunctie).  
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Jaarplanning 

De uitvoering van werkzaamheden in het kader van de planning en controlcyclus wordt 

bewaakt aan de hand van de Raad van Bestuur vastgelegde planning. In de jaarplanning zijn 

de momenten benoemd waarop belangrijke P&C producten, zoals bijvoorbeeld 

Jaardocument en de activiteitenplanner, door en voor management, worden geleverd.  

Deze stafafdelingen zijn primair verantwoordelijk voor betrouwbare, tijdige en volledige 

administratie van personeel, productie, kosten en opbrengsten.  

 

Per twee maanden verantwoordt de Raad van Bestuur zich over het gevoerde beleid en 

wordt er een resultatenrekening van baten en lasten gepresenteerd, voorzien van een 

toelichting en risicoanalyse. Voor nieuwe projecten wordt een risicoanalyse / businessplan 

geschreven.  

 

Bestuurlijke informatievoorziening  

De informatievoorziening die nodig is om de doelstelling van Vrijwaard op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau te realiseren en bij te sturen, is afkomstig uit 

bronregistratie die door de verschillende afdelingen worden bijgehouden. De gegevens 

worden voornamelijk via geautomatiseerde systemen (zoals NEDAP), periodiek in het 

systeem van Vrijwaard ingelezen. Vanuit deze informatie worden periodiek rapportages 

gemaakt voor de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, management en externe 

stakeholders. De prestaties van Vrijwaard worden gemeten en inzichtelijk gemaakt door 

middel van prestatie-indicatoren die voor afdelingen en Raad van Bestuur periodiek 

worden aangeleverd.  
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3.5 Cliëntenraad 

Het afgelopen jaar stond in het teken van veranderingen bij de verschillende bestaande en 

nieuw te bouwen woonlocaties. Wij zijn daarbij nauw betrokken geweest. Naast deze 

veranderingen op infrastructureel gebied is er ook op bestuurlijk gebied het nodige 

veranderd.  

 

Verhuizingen en renovatie 

De cliëntenraad was vertegenwoordigd in de kerngroep transitie De Golfstroom, de 

transitie van Ten Anker en nieuwbouw Dyckzicht aan het Molenplein en ‘t Landhuis aan de 

Scheldestraat. Wij hebben daarvoor in de zomer van 2016 een eerste rondleiding gehad in 

de nieuwbouwlocatie aan het Molenplein. Inmiddels is Dyckzicht opgeleverd en blijken veel 

van de door ons opgebrachte aandachtspunten te zijn meegenomen bij de uitvoering. Wij 

hebben als Cliëntenraad deelgenomen aan een pre inspectie op de locatie Dyckzicht. In 

2017 is de renovatie van De Golfstroom afgerond en de nieuwbouw van de locatie ‘t 

Landhuis voortgezet. Tot slot zij vermeld dat management en staf van Vrijwaard eind 2016 

zijn verhuisd van Ten Anker naar de gerenoveerde oude bibliotheek locatie aan het 

Bernhardplein. Door het in gebruik nemen van de locatie Dyckzicht en in 2018 ‘t Landhuis is 

het mogelijk van verzorgingshuis Ten Anker zelfstandig wonen met zorg naar behoefte. In 

2017 zijn de nieuwbouw activiteiten bij het ‘t Landhuis aan de Scheldestraat voortgezet met 

als oogmerk om het pand in 2018 op te leveren. 

 

Projecten 

De Cliëntenraad is nauw betrokken bij projecten die de kwaliteit van de zorg beogen te 

verbeteren. Hierbij valt te denken aan het projecten ‘Van Positief naar Beter’  en 

‘Waardigheid en Trots’. Bij het laatste project wordt Vrijwaard ondersteunt vanuit VWS.  

Het eindrapport van Waardigheid en Trots is in 2017 verschenen.   

Verder hebben wij in 2016 en 2017 inbreng gehad bij de totstandkoming van het 

strategisch opleidingsplan. Het doel van dit plan is op tijd het personeel voldoende op te 

leiden passend bij de zorgvraag. Tot slot heeft de Cliëntenraad maandelijks de verschillende 

locaties bezocht. Daarmee is contact met de bewoners gehouden en hebben wij inzicht 

gekregen hoe de zorg in al zijn facetten wordt ervaren.  

Op initiatief van de Cliëntenraad nemen we met Vrijwaard deel aan het project Radicale 

Vernieuwing. Vrijwaard is een van de 35 organisaties die in dit landelijke project 

participeren. Eind maart 2017 is het project uitgerold bij de Golfstroom. Het project moet 

leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg waarbij de belangen van de 

bewoners altijd centraal zullen staan ook als de regelgeving daarmee op gespannen voet zal 

staan. In dat geval zal met de autoriteiten worden overlegd of die specifieke regelgeving 

buiten werking kan worden gesteld.   

 

Bedrijfsvoering 

De Cliëntenraad heeft twee voorstellen ingediend die beogen de bedrijfsvoering te 

verbeteren. Het betreft hier een voorstel om de positie van mantelzorgers te verbeteren. 

Het andere voorstel behelst om de positie van vrijwilligers te verbeteren. Met de uitvoering 

van die voorstellen in november 2017 wordt recht gedaan aan de belangrijke positie die 

deze groeperingen innemen bij de zorgverlening. 
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Overleg 

Op uitnodiging van het Zorgkantoor heeft de Cliëntenraad ook in 2017 deel genomen aan 

twee bijeenkomsten inzake de inkoop van zorg.  Dit overleg heeft er wederom toe geleid 

dat er een hogere vergoeding kon worden verkregen.  

In de reguliere maandelijkse vergaderingen van de Cliëntenraad tot en met oktober 2017 is 

de bestuurder en/of een lid van het Managementteam aanwezig geweest om met de 

Cliëntenraad te spreken over tal van onderwerpen.  

In 2017 is verder tweemaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht en heeft er geen 

overleg met de Ondernemingsraad plaatsgevonden.  

 

Op 29 november 2017 heeft de Raad van Toezicht uitvoering gegeven aan het ontslag van 

de Raad van Bestuur. Op deze datum is mevrouw G. Blokzijl door de Raad van Toezicht tot 

Raad van Bestuur a.i. benoemd.  Half december 2017 bleek dat zij niet langer meer voor 

Vrijwaard beschikbaar was. Op 14 december 2017 is door de Raad van Toezicht een nieuwe 

interim bestuurder, mevrouw  N. Saarloos, benoemd. Vanwege deze wijzigingen heeft er in 

november en december geen overleg met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. 

 

Activiteiten  

Vertegenwoordigers van de Cliëntenraad hebben o.a. deelgenomen aan congressen 

betreffende  Radicale vernieuwing en hebben een aantal landelijke bijeenkomsten met 

cliëntenraden van andere zorginstellingen bijgewoond.  

De Cliëntenraad heeft op 18 oktober 2017 een avond belegd met als thema Radicale 

Vernieuwing. Tijdens die avond is met steun van LOC  uiteengezet wat deze beweging bezig 

houdt en hoe Vrijwaard daar uitvoering aan kan gaan geven. De grote opkomst gaf aan dat 

onderwerp actueel was. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde en onderhoudende 

bijeenkomst. 

 

De Cliëntenraad heeft medewerking verleent aan twee interviews. Het eerste interview 

betreft een artikel over “Vrijwaard na de crisis” in februari 2017. Het tweede interview 

werd verzorgd door het LOC zorg & zeggenschap in november 2017 betreffende de aanpak 

van de radicale vernieuwing bij Vrijwaard.  

 

Verder hebben twee leden van de Cliëntenraad op verzoek van LOC en Actiz haar 

medewerking verleend aan het herschrijven van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst 

van Actiz . De verwachting is dat de aangepaste overeenkomst in 2018 zal worden 

uitgegeven.  
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 

 

4.1. Meerjarenbeleid  

In de afgelopen jaren heeft gekozen om te richten op kleinschalige woonvormen in 

combinatie met zelfstandig wonen met zorg en/of service. In de thuiszorg richten wij ons op 

de groter wordende groep ‘thuisblijvers’.  Vrijwaard richt zich op preventie met activiteiten 

en ontmoeting voor senioren. Het door ontwikkelen van de  kleinschalige 

ontmoetingspunten en woonvormen voor senioren van Den Helder is een speerpunt 

geweest en creëert tot op de dag van vandaag een toekomstbestendig woon- en 

leefklimaat voor senioren.  

 

Onderdelen in het meerjarenbeleid zijn:  

 

- Scheiden van wonen en zorg 

- Investeren op de voorbereiding van zelfstandige teams  

- Persoonsgerichte zorg  

- Domotica 

- Huisvesting 

- Naamsbekendheid  

 

 

Missie 

Vrijwaard is een zorgorganisatie die in Den Helder wonen, welzijn en zorg met een 

menselijke maat aanbiedt. Onze inzet daarbij is om de eigen regie in stand te houden en 

een bijdrage te leveren aan menselijk geluk.  
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4.2. Algemeen beleid verslagjaar 

Groei vrienden van Vrijwaard  

De vrienden van Vrijwaard blijft groeien qua aantal leden. Het jaar 2017 is geëindigd met 

1.370 leden. Voor 2018 zijn er diverse initiatieven vanuit de Vrienden van Vrijwaard 

vastgesteld. Eén van de doelstellingen is het behalen van 1.400 leden aan het einde van 

2018.  

 

Productie en inzet 

Managers en teamleiders hebben de doorlopende opdracht om binnen de begroting te 

werken en ook binnen de begroting formatie in te zetten.  

De veranderende doelgroep heeft een toenemende zorgvraag wat meer vraagt aan 

kwaliteit en kennis (opleiding) van medewerkers. Door de hogere en complexe zorgvraag 

zijn er op meerdere locaties buurtkamers ontwikkeld, gekoppeld aan de verdere 

ontwikkeling van kleinschalig wonen.   

 

Risicomanagement en beheersing 

Op het gebied van risicomanagement en beheersing (compliance) wordt gewerkt met een 

werkgroep risicobeheersing en privacy. De combinatie van de werkgroep heeft een positief 

effect op het tijdig in kunnen spelen op gekoppelde onderwerpen.  

 

Het beleidsplan risicobeheersing geeft de kaders weer op dit gebied en hoe Vrijwaard 

omgaat met risico-inschatting en het beperken er van. Er wordt gewerkt met een sjabloon  

voor de risicoanalyse. Deze is ingevuld voor de vastgestelde top 10 risico’s. De uitkomsten 

van de analyses worden meegenomen in het plan van aanpak van het betreffende 

onderdeel, waarbij de analyse minimaal eens per half jaar opnieuw wordt geëvalueerd om 

de voortgang te monitoren.  

 

Actief in de Wijk en Welzijn 

In 2017 heeft ‘Actief in de Wijk’ naast het ontwikkelen van nieuwe activiteiten ingezet op  

momenten van ontmoeten. Activiteiten in de wijk worden op diverse centrale locaties in 

Den Helder aangeboden in de zogenoemde ‘ontmoetingspunten’.  

In het verslagjaar heeft de focus gelegen op: 

- Het stimuleren van het gebruik van de fitnessruimtes in Den Helder.  

- Inzet van vrijwilligers bij activiteiten in de wijk op basis van een toenemende vraag 

vanuit de doelgroep voor ondersteuning bij meer betrokkenheid in de 

maatschappij. De werkzaamheden en aansturing binnen het welzijnsteam is herzien 

en de taken zijn opnieuw ingedeeld. Tevens is gestart met het werven van een 

vrijwilligerscoördinator.  

- Voortzetten van projecten zoals Bureau Opstap, de BoodschappenPlusBus en 

diverse activiteiten op de locaties in de wijken van Den Helder. 

 

Inzet en betrokkenheid vrijwilligers  

De inzet van vrijwilligers binnen Vrijwaard is van essentieel belang voor het resultaat en de 

bedrijfsvoering van Vrijwaard. Met ruim 300 vrijwilligers vraagt dit om focus op de positie 

en inzet van vrijwilligers.  
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Onze vrijwilligers worden breed ingezet binnen Vrijwaard, onder andere op de 

dagverzorging, ontmoetingspunten, sportbegeleiding, sociale activering en activiteiten. 

Gezamenlijk met het welzijnsteam zijn in het verslagjaar stappen gemaakt om de 

begeleiding, inzet en communicatie te verstevigen. Medio 2017 is het besluit genomen om 

te gaan werken met een vrijwilligerscoördinator.   

 

Gebouwen / Nieuwbouw / Verbouw  

In het verslagjaar heeft de nadruk gelegen op de ontwikkeling en de voorbereiding van het 

nieuwbouwcomplex  ‘t Landhuis.   

In februari  is Dyckzicht geopend en begin maart zijn de bewoners verhuisd. Naast de 27 

appartementen zijn de twee aanleunwoningen voor echtparen ingezet. 

Op  locatie De Golfstroom zijn de werkzaamheden tegen de zomer afgerond, en is in het 

najaar het gezondheidscentrum gestart op de begane grond.  

Met Woonzorg Nederland is gefaseerd verder gegaan met de transitie van locatie Ten 

Anker in het kader van scheiden wonen en zorg. In het verslagjaar zijn al een aantal 

appartementen in gebruik genomen voor zelfstandig wonen met thuiszorg en een 

servicepakket . Daarnaast is ten behoeve van scheiden wonen en zorg ieder appartement 

voorzien van een eigen meterkast met een keerklep voor legionellabeheer. Tevens zijn de 

appartementen voorzien van een videofoon, eigen brievenbus op de begane grond en een  

bellentableau. 

 

Voedingsdienst en service  

Binnen de voedingsdienst van Vrijwaard zijn in het verslagjaar concrete stappen gemaakt 

om het voedingsproces verder te verbeteren . Het accent ligt op het menu van de chef, en 

er wordt gewerkt  met lokale ondernemers en ingrediënten. Daarnaast hebben door de 

opstart van de kleinschalige woonvoorzieningen waar hoofdzakelijk zelf wordt gekookt  

verschuivingen plaats gevonden in het kookproces en openstelling van de restaurants 

waardoor er op een efficiëntere wijze vorm is gegeven aan de personele bezetting.  

Voor de personenalarmering is er een meldkamer ter ondersteuning van het zelfstandig 

thuis wonen van senioren. De meldkamer vangt de eerste meldingen op van cliënten in de 

wijk die alarmering maken en zet dit vervolgens uit naar het desbetreffende team. De 

meldkamer is nog gesitueerd op locatie De Golfstroom maar wordt in het verslagjaar 

verplaatst naar het Bernhardplein. Ten behoeve van de herkenbaarheid en bereikbaarheid 

zal er gewerkt gaan worden met een informatiezuil die rechtstreeks verbinding heeft met 

de meldkamer. De receptiefunctie in de Golfstroom komt hiermee te vervallen en in Ten 

Anker in de loop van 2018. 

 

WMO en Hulp Thuis Vrijwaard 

In 2016 is het besluit genomen om de huishoudelijke ondersteuning (WMO) onder te 

brengen in een aparte stichting; Hulp Thuis Vrijwaard.  Hierdoor wordt continuïteit 

geboden voor ondersteuning aan de cliënten en werkgelegenheid voor de medewerkers. 

Aansluitend is met de gemeente Den Helder overleg gevoerd over het tarief voor de 

producten HH1 en HH2. Dit heeft geresulteerd in een kostendekkend tarief. Een 

meerjarenafspraak kon niet worden gemaakt, alleen een mondelinge intentieverklaring.  

 



 
 
 

 

Jaardocument 2017 
 
 

 
 

28 

De tijdelijke ondersteuning huishoudelijke zorg aan bewoners van Den Helder in de vorm 

van een huishoudelijke toelage en een maximum van 36 uur werd het verslagjaar 

gecontinueerd. Gelet op de expansie binnen Hulp Thuis Vrijwaard is er het afgelopen jaar 

naast de teamleider Hulp Thuis Vrijwaard een extra medewerker aangetrokken. 

 

Milieu  

Leveranciers worden door Vrijwaard beoordeeld op hun mate van duurzaamheid. Bij de 

inkoop van grondstoffen kijkt Vrijwaard kritisch naar het duurzame karakter van omzetting 

van deze middelen en het geproduceerde afval. 

 

4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid  

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Normen verantwoorde zorg zijn het uitgangspunt 

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. In de loop van het 

jaar is een aantal acties uitgezet zodat Vrijwaard voldoet aan dit kader. Zo is geïnvesteerd in 

persoonsgerichte zorg (scholing op kleinschalig zorgen, inventarisatie van het levensverhaal 

van cliënten) en zijn de kwaliteitsambities beschreven in het Kwaliteitsplan. Dit kader en de 

Normen verantwoorde zorg zijn het uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid.  

 

Kwaliteitsplein 2.0 bevat alle kwaliteitsdocumenten 

Beleid en procedures t.a.v. kwaliteit worden gedocumenteerd op het Kwaliteitsplein, dat 

vanaf elke werkplek toegankelijk is voor iedere medewerker. De documenten worden 

periodiek geëvalueerd en aangepast door de verantwoordelijke functionarissen. 

 

Nieuwe auditsystematiek waarborgt een objectieve analyse van kwaliteit 

In 2017 is vier keer een interne audit uitgevoerd op de basisveiligheidsthema’s. De 

resultaten zijn besproken door zowel management als de teams, en vertaald naar 

verbeteracties.  

 

In het najaar is besloten om de auditsystematiek per 2018 aan te passen naar 1 interne en 1 

externe audit per jaar. Zo wordt een objectief beeld van de stand van zaken van kwaliteit 

binnen Vrijwaard gewaarborgd. Tevens is besloten de interne auditmethode te herzien (van 

vinken naar doorvragen) en worden Vrijwaard-auditoren getraind in competenties en 

vaardigheden. 

 

Verzamelen van kwaliteitsgegevens voor interne en externe verantwoording 

Om gericht te kunnen sturen en te voldoen aan externe verantwoordingseisen, worden 

kwaliteitsgegevens verzameld en geanalyseerd. Hiertoe is een kwaliteitsdashboard 

opgesteld, en worden MIC-meldingen inhoudelijk geanalyseerd door een MIC-commissie en 

in kwantitatieve analyse voorgelegd aan het MT en de RvB. In de toekomst zal worden 

gekeken op welke wijze het meten en monitoren verbeterd kan worden door optimalisatie 

van systemen (o.a. Nedap). 

 

In het Platform Kwaliteit en kwaliteitsoverleggen wordt het goede gesprek over kwaliteit 

gevoerd 

Het werken aan kwaliteit wordt ondersteund door een overlegstructuur. De Afdeling 

kwaliteit overlegt in het Platform Kwaliteit maandelijks over operationele en tactische 

(beleids)vraagstukken en vormt zo ook de schakel met het primaire proces en het MT/de 

RvB.  
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Daarnaast vindt er zes wekelijks een overleg plaats tussen kwaliteitsfunctionarissen en 

verpleegkundigen en verzorgenden (intra- en extramuraal afzonderlijk van elkaar). Deze 

kwaliteitsoverleggen zijn het platform waarin operationele knelpunten worden 

geadresseerd en – eventueel via een andere tafel – opgelost. 

 

Klachtenprocedure/klachtencommissie 

Vrijwaard werkt voor wat betreft de klachtenbehandeling conform de Wet Kwaliteit 

Klachten Geschillen Zorginstellingen en is aangesloten bij een externe klachtencommissie.  

 

In 2017 heeft Vrijwaard 25 officiële klachten in behandeling genomen.  

 
 

Ethische Veiligheid 

Met betrekking tot de veiligheid van persoonsgegevens werkt Vrijwaard volgens een aantal 

vastgestelde procedures en richtlijnen, waaronder; 

- Archiveerbeleid, in het beleid staat omschreven op welke wijze omgegaan dient te 

worden met dossiers van bewoners, medewerkers en vrijwilligers en de 

bewaartermijnen hiervan. 

- Privacyreglement op basis wetgeving en ontwikkelingen in de organisatie. 

- Missie en visie en kernwaarden  

- Zorgvisie en visie op ethische aangelegenheden. 

- Procedure systeembeheer 

- Bedrijfscode (medewerkers)  

 

Per 25 mei 2018 wordt gehandhaafd op de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  

 

Algemene veiligheid 

De veiligheidsmaatregelen zoals genoemd in de gebruiksvergunningen van de locaties van 

Vrijwaard zijn door de brandweer geaccordeerd. Ten behoeve van de nieuwbouwlocaties 

en de opstart van het gezondheidscentrum in de Golfstroom en het scheiden van wonen en 

zorg in Ten Anker zijn de calamiteitenplannen en ontruimingsplannen bijgesteld, gewijzigd, 

opgesteld en geaccordeerd. 

 

 

Arbobeleidsplan 

In 2017 is het arbobeleidsplan gehanteerd.  Onderdeel van dit arbobeleidsplan zijn de arbo-

onderwerpen en een planning van de onderwerpen arbobeleid in de werkoverleggen. 

Andere onderdelen zijn het jaarplan en PAGO (Periodiek arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek). 

 

AED 

Op alle locaties van Vrijwaard bevindt zich een Automatische Externe Defibrillator (AED).  
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Fysieke belasting 

Lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim en 

arbeidsongeschiktheid. Fysiek zwaar werk hoeft echter niet te leiden tot problemen als 

rugklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarvoor is een goed preventiebeleid 

fysieke belasting nodig. De Praktijkrichtlijnen fysieke belasting geven iedereen duidelijkheid 

over de grenzen tussen toelaatbare - en niet meer toelaatbare belasting tijdens het werk. 

Ze vormen daarmee de basis voor het preventieve beleid fysieke belasting binnen 

Vrijwaard. 

Om het preventief beleid fysieke belasting te waarborgen is een preventiemedewerker 

aangesteld met de volgende taken: 

- Onderhouden van contact met de aanwezige ergocoaches en regeltakers binnen de 

teams; 

- Onderhouden van contacten met leveranciers van hulpmiddelen; 

- Jaarlijkse controle van alle hulpmiddelen op de locaties regelen; 

- Trainingen coördineren op gebied van Arbo; 

- Adviseren bij vragen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, (bijna) ongevallen 

en onveilige situaties; 

- Adviseren bij het gebruik van hulpmiddelen op de werkplek. 

 

In 2017 zijn onder andere de volgende zaken gerealiseerd: 

• Aanschaf hulpmiddelen; o.a. tilliften, BEA’s,  tilbanden, rollators; 

• Jaarlijks onderhoud hulpmiddelen; 

• Trainingen: gebruik van de BEA en de passieve tillift. Daarbij de uitleg van de 

praktijkrichtlijnen. De basis van ons preventief fysiek beleid.  

• Verschillende probleemanalyses gemaakt naar aanleiding van ervaren problematiek 

bij verplaatsingen binnen de zorg en ondersteunende dienst.  

ICT 

De zorgteams werken met  tablets die zijn uitgerust met  Mobile Iron  waardoor deze op 

afstand voorzien kunnen worden van updates en  beveiliging. 

De tablets zijn voorzien van dezelfde programma’s en apps. Tevens is de mogelijkheid om 

deze op afstand te wissen in geval van verlies of diefstal.  

Ook kan worden uit gelezen waar deze tablets zich bevinden. De tablets zijn voorzien van 

een  toetsenbord en  mogelijke een  muis. De mobiele telefoons in de wijk zijn uitgewisseld  

door een standaard toestel  zodat er  geen verwarring in het gebruik meer is. 

Er is ook een begin gemaakt met het uitwisselen van deze tablets i.v.m. de leeftijd. 

De Comserver is gekoppeld aan de meldkamer door deze koppeling is de meldkamer in 

werking gesteld waar een vaste medewerker de alarmmeldingen beantwoord en zo nodig 

deze door geeft aan de zorg medewerker die voor deze cliënt is.  

Door deze update is het mogelijk om op afstand via in cq-live het systemen automatisch in 

de gaten te houden en te controleren op de juiste werking. 

Op de locatie ten anker is het netwerk aangelegd voor zorg vrij wonen. 

Tevens zijn de basis stations voor dect telefoons geplaats voor zorgvrij wonen. 

In het  begin 2018 zal dan ook het Ascom systeem worden vervangen voor zorgvrij wonen. 

Het onderhoud van de serversystemen zijn door de firma Nedvice uitgevoerd. 

De spamfilter is in de Cloud geplaats en wordt automatisch geüpdatet 

Hierdoor zal er minder spam binnen op de systemen komen. 
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Beveiliging ICT  

De beveiliging is centraal geregeld, bestaande uit een beveiligingssysteem met antivirus en 

Firewall en een anti-spam programma. Tevens is er een centraal back-up systeem voor de 

dagelijkse back-up van de servers.  

 

Medewerkers kunnen toegang krijgen tot het computersysteem door in te loggen met een 

unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Door middel van dit gebruikersaccount wordt 

bepaald welke rechten de gebruiker heeft op het netwerk.  

De rechten van de gebruiker worden door de systeembeheerder in overleg met de 

applicatie beheerders of de leidinggevende ingesteld. 

 

De beveiliging van de applicaties wordt door de applicatie beheerders gedaan. 

Om toegang te krijgen tot deze applicatie moet men gebruikersnaam en wachtwoord van 

deze applicatie hebben. Voor iedere applicatie is er een toegangsaccount nodig. Het is 

mogelijk om via een beveiligde VPN-verbinding contact te maken met een van de servers. 

Hiervoor moet de gebruiker worden gemachtigd. In geval van storingen kunnen externe 

bedrijven ingeschakeld worden. 

 

Tevens wordt gebruik gemaakt van zorg alarmering voor de diverse locaties en de 

wijkteams (Zorgvrij Wonen KPN). Ook wordt voor de telefooncommunicatie het Zorgvrij 

Wonen platform van KPN gebruikt. 
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4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  

Zorgplan, risico-inventarisatie en MDO 

Basaal voor goede zorg is kwalitatieve dossiervoering. In 2017 is gestart met het in kaart 

brengen van het levensverhaal van elke cliënt, om zo nog persoonsgerichter zorg te kunnen 

verlenen. Periodiek worden cliëntgebonden risico’s in kaart gebracht (middels de RAI of 

OMAHA, bij elke ZZP). Op basis van wensen en de (medische) toestand van een cliënt wordt 

een zorgplan gemaakt. Vanaf ZZP 4 wordt het zorgplan elk half jaar in een multidisciplinaire 

cliëntbespreking geëvalueerd, met de contactverzorgende, cliënt en/of mantelzorger en de 

specialist ouderengeneeskunde en/of huisarts (vanaf ZZP4).  

In 2017 is een start gemaakt met de optimalisatie van het ECD. Er vindt een evaluatie plaats 

op het huidige gebruik, en systeem functies worden operationeel gemaakt om het ECD 

gebruiksvriendelijker te maken, meer ondersteunend aan persoonsgerichte zorg, met zo 

min mogelijk registratielast. 

 

Mantelzorgbeleid 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in goede zorg. Via zorgportaal CAREN hebben 

mantelzorgers (mits de cliënt heeft toegestemd) toegang tot het zorgplan en de 

rapportage, en zij kunnen met zorgverleners communiceren. Het gebruik van dit portaal, 

maar ook betrokkenheid van mantelzorgers in brede zin, wordt continu gestimuleerd, 

onder andere door middel van mantelzorgavonden en de MDO’s. 

 

Clientervaringen 

De ervaringen van cliënten met de dienstverlening van Vrijwaard zijn een belangrijke bron 

van informatie om gericht te verbeteren. In het najaar van 2017 is een 

cliëntervaringsonderzoek gehouden onder alle cliënten en/of mantelzorgers. De respons 

was 49% en het gemiddelde rapportcijfer een 7,7. Uit de resultaten zijn trots- en 

verbeterpunten gedestilleerd, waarop in 2018 verbeteracties worden uitgezet. Naast dit 

CEO wordt het gebruik van ZorgkaartNederland gestimuleerd, zodat de prestaties van 

Vrijwaard transparant worden.  

 

Samenwerking tussen de Helderse Huisartsen (HKN) en Stichting Vrijwaard 

Er is een goede samenwerking tussen de Helderse Huisartsen en Vrijwaard. Frequent wordt 

op zowel bestuurlijk- als op verpleegkundig niveau overleg gevoerd over kwaliteit en 

samenwerking.  

 

Functie behandeling Dyckzicht 

In 2016 is Vrijwaard in de kleinschalige woonvormen begonnen met de functie behandeling. 

Hiermee wordt integrale verpleeghuiszorg geboden aan cliënten, in samenwerking met 

Stichting Geriant en andere specialisten waaronder een ergo- en fysiotherapie en 

mondzorg. In 2017 is locatie Dyckzicht geopend, welke twee afdelingen met de functie 

behandeling heeft (en één afdeling somatiek). In de loop van het jaar wordt de functie 

behandeling ook voorbereid voor de in 2018 te openen locatie ’t Landhuis.  
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4.5. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

Doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties personeels- en opleidingsbeleid 

Als algemene hoofddoelstelling heeft de afdeling HR gesteld: 

 

� De continuïteit van de uitvoering van het personeels- en opleidingsbeleid 

waarborgen. 

� Aanleveren van noodzakelijk periodieke managementinformatie. 

� De ontwikkeling van het personeels,- arbo,- en opleidingsbeleid waarborgen. 

 

Voor wat betreft de ontwikkeling van het personeels- en opleidingsbeleid zijn de volgende 

doelstellingen behaald/ prestaties gerealiseerd: 

 

Ontwikkeling van verzuim 

Er is sprake van een lichte stijging van het verzuimpercentage van Vrijwaard ten opzichte 

van vorig jaar. De negatieve trend van 2014 en 2015 is in 2016 doorbroken en heeft zich in 

2017 positief voortgezet. Het verzuimcijfer over het jaar 2017 bedraagt 4,8%. In 2016 was 

deze 4,5% (bron: vernet). 

 

Door de effectieve aanpak van het verzuim scoort Vrijwaard een 8,6 op de Vernet Health 

Ranking over 2017. Het verzuim in de branche over het jaar 2017 is 6,67%, ten opzichte van 

een jaar geleden is dit percentage opnieuw gestegen. Op de verschillende 

verzuimonderdelen presteren wij op of boven het gemiddelde van de branche. 

 

Doelstelling was het verzuimpercentage in 2017 onder de 5% vast te houden. Deze 

doelstelling is behaald. 

 

Het verzuimcijfer wordt nog steeds grotendeels beïnvloed door een kleine groep 

medewerkers met langdurig verzuim waarvan de oorzaak niet beïnvloedbaar is. Het tempo 

van de re-integratie en de  

terugkeer naar de werkvloer is echter wel beïnvloedbaar. Hier liggen mogelijkheden en 

wordt intensief op ingezet door zowel de verzuimende medewerker, verzuimregisseur, 

teamcoach/manager en bedrijfsarts. De gezamenlijke doelstelling is om snel maar 

verantwoord te re-integreren! 

 

In 2018 is het doel een verzuimpercentage lager dan 5% vast te houden. 

Wij zijn ons ervan bewust dat verschillende ontwikkelingen een negatieve invloed kunnen 

hebben op de verzuimdoelstelling van 2018.  

 

Op alle niveaus wordt aandacht besteed aan de gezondheid van onze medewerkers en het 

terugdringen van verzuim. Een laag ziekteverzuim heeft veel positieve gevolgen. Als er 

weinig ziekte is, hoeven mensen niet extra hard te werken of in te springen, er zijn minder 

verstoringen en dat is heel prettig. 

 

In de teams zijn zogenaamde regeltakers arbo- en verzuim benoemd, die het contact 

onderhouden met verzuimregisseur. Hierdoor zijn er korte lijnen met de teams en kan 

verzuimbegeleiding op maat worden geleverd. 
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De koers wordt ingezet op het verhogen van het werkplezier, het ontwikkelen en 

aanbieden van heldere werkprocessen en een cultuur waarbij samenwerking en aandacht 

voor elkaar centraal staan.  

 

 

Beschikbaarheid van personeel / kwaliteit van het personeel 

In, -door, -en uitstroom 

Instroom 71 personen; 30,61 ft Uitstroom 73 medewerkers ; 29,70 fte 

 

Vacatures 

Onderstaand het overzicht van openstaande vacatures over het jaar 2017: 

 

Maanden Totaal 

Openstaand 

Nieuw Vorige 

periode 

Vervuld Vervallen 

jan - feb  7 9 0 2 0 

maart - april 13 10 7 3 1 

mei  - juni  7 5 13 7 4 

juli - aug 10 7 7 3 1 

sept - okt 10 5 10 4 1 

nov - dec 2 6 10 12 2 

 

De vacatures zijn allemaal intern uitgezet. Doelstelling van de interne invulling is om de 

interne mobiliteit binnen de organisatie te bevorderen.  

Een aantal vacatures zijn gelijktijdig ook extern uitgezet op onze website www.vrijwaard.nl , 

social media en selectief bij het UWV Werkbedrijf. 

 

In de huidige markt is het moeilijk is om nieuw zorgpersoneel op niveau 3 en hoger aan te 

trekken  

Daarom zal er in 2018 onverminderd aandacht zijn voor de investering in de werving van 

nieuw personeel. 

 

Werken aan kwaliteit 

Om een financieel gezonde organisatie te blijven is optimalisatie van de 

organisatiestructuur, het doelmatig werken en een efficiënte inzet van het personeel een 

continu proces. Dit gebeurt onder andere door middel van het werken in  ‘zelfstandige’ 

teams waar de medewerkers betrokken worden in de processen die rond de zorgverlening 

plaatsvinden en op een aantal onderdelen  mede verantwoordelijk zijn voor dit proces.   

 

De aanwezigheid van de juiste competenties en (kennis)niveau is in toenemende mate van 

belang om doelmatige en kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Doordat mensen langer 

thuis (willen) wonen, wordt de zorgvraag, niet alleen thuis maar ook in de verzorg – en 

verpleeghuizen, complexer en zwaarder. Daarnaast leiden keuzes en eisen van de overheid 

en financiers tot een reductie van het takenpakket of het stellen van andere c.q. hogere 

kwaliteitseisen.  

 

Daarom is in 2017 opnieuw geïnvesteerd in niveau verhogende opleidingen, ingezet op 

kwaliteitsverbetering en deskundigheidsverhoging van het huidige personeel.  
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Om te voorzien in de benodigde stijging in formatie van de verzorgende IG en 

verpleegkundigen zijn intern medewerkers opgeleid via verschillende BBL varianten. 

Jaarlijks wordt gemonitord of de doorstroom na diplomering en het aannemen van 

verzorgende IG in de pas loopt met deze gewenste groei.  

 

De ontwikkelingen van het gewenste aantal en vereiste kwalificaties van de 

verpleegkundigen niveau 4 en 5, door met name de zorgverzekeraars, worden nauwlettend 

gevolgd. Inspelend op deze ontwikkelingen vindt tussentijds besluitvorming plaats over het 

wel dan wel niet opleiden van meer medewerkers dan wel het aannemen van meer 

verpleegkundigen niveau 4 en 5.  

 

In 2016 is een meerjarig opleidingsbeleid vastgesteld dat gekoppeld is aan een strategische 

personeelsplanning. Dit beleid bestaat uit een combinatie van beroepsopleidingen, 

wettelijke opleidingen en opleidingen in het kader van de transitie. Doelstelling is om de 

ingezette lijn op het gebied van opleiding te continueren. 

 

Behoud en werving van voldoende, juiste en gemotiveerde medewerkers die zich verder 

willen ontplooien en zich verbonden voelen met Vrijwaard moet voor de komende jaren 

het succes van de organisatie worden. Het in principe ‘ ja’ zeggen tegen teamleden van alle 

niveaus die zich verder willen ontplooien, vormen de speerpunten van het beleid. 

 

In relatie tot de intramurale transitie die voor een groot deel in 2016 -2017 binnen 

Vrijwaard heeft plaatsgevonden en in 2018 wordt afgerond is voor een groot aantal 

collega’s in 2016 een belangstellingstraject opgestart. Dit traject is grotendeels in 2017 

afgerond.  

 

Een groot aantal medewerkers waarvan de functie is komen te vervallen zijn opgeleid tot 

cliëntondersteuners en hebben wij kunnen herplaatsen in deze functie.  

 

Van een aantal medewerkers hebben wij helaas afscheid moeten nemen, omdat interne 

mobiliteit of scholing niet mogelijk was of niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.  
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4.6. Samenleving en belanghebbenden 

Vrijwaard stelt zich als maatschappelijke onderneming actief op in de samenleving op het 

gebied van zorg en welzijn. De doelen en uitgangsposities op dit gebied staan volledig 

opgenomen in missie, visie en kernwaarden van de organisatie en worden uitgedragen door 

de medewerkers en vrijwilligers van Vrijwaard.  

Vrijwaard onderhoudt structureel contact met diverse andere organisaties zoals de 

gemeente Den Helder, Woningstichting, Woontij, Gemini Ziekenhuis, huisartsen en collega 

zorginstellingen.  

 

In de lijn van de missie en visie wordt actief en betrokken opgetreden op het gebied van 

welzijn. De ontwikkeling van het concept ‘Actief in de Wijk’ is hierbij het uitgangspunt. 

Onder de noemer ‘Actief in de Wijk’ worden diverse ontmoetingspunten en mogelijkheden 

voor beweging verder ontwikkeld. 

Vrijwaard biedt op diverse locaties een restaurantfunctie aan.  

 

Vrijwaard neemt deel aan verbeterprojecten en managementleden en medewerkers 

nemen deel aan vakgroepen voor deskundigheidsbevordering.  

 

Vrijwaard werkt met een aantal ambassadeurs Een ambassadeur is een relatie die zich 

vrijwillig inzet voor verbetering en intensivering van de communicatie over Vrijwaard met 

de omgeving in zijn algemeenheid. De ambassadeur neemt minimaal eenmaal per jaar deel 

aan een (nieuwe) activiteit van Vrijwaard en doet ervaringen op over de aanpak en de 

beleving van de klant. Hieruit ontstaat ‘storytelling’: het verhaal van de organisatie, de klant 

of activiteit wordt verteld en gedeeld. Dit zorgt voor een verhoogde betrokkenheid en 

motivatie en het opbouwen van een actief netwerk 

 

De Vrienden van Vrijwaard met de daaraan gekoppelde gemaksdiensten krijgt een steeds 

grotere omvang qua ledenaantal maar ook qua kortingen en services. Door lidmaatschap 

aan de Vrienden van worden leden vroegtijdig verbonden aan de organisatie. Zo wordt er 

kennis gedeeld en gaat men Vrijwaard zien als ‘expert’. Hierdoor wordt vertrouwen 

opgebouwd en zal men bij behoefte aan meer of ander dienstverlening als eerste aan 

Vrijwaard denken.  
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4.7  Financieel beleid  

 
Vrijwaard beschouwt het financiële beleid als integraal onderdeel van de totale besturing 

van de organisatie. Dat is zichtbaar bij de vormgeving van de planning- en control cyclus en 

het verzorgen van managementinformatie. Het beleid is gericht op een gezonde exploitatie 

en een verbetering van de vermogenspositie  voor de komende jaren. 

 

Financiële positie 

Het exploitatieresultaat bedraagt in 2017  € 637.139 uit normale bedrijfsuitoefening. 

Op dit moment worden de “achterstallige investeringen” en bijzondere lasten in kaart 

gebracht. 

In onze thuiszorgtak zijn de tarieven (te) laag en wordt er gestuurd naar een betere 

efficiency/productiviteit.   In de WMO wordt efficiënt en doelmatig gewerkt. Echter de 

tarieven zijn structureel te laag. Voor 2018 zijn de WMO tarieven in principe 

kostendekkend.  In de WLZ zien wij een verzwaring van zorg en een  toename van 

huiskamerprojecten waardoor de marges op dit onderdeel onder druk staan.   

 

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten 

Het totale budget (WLZ, WMO en ZVW) is gestegen door kwaliteitsimpuls verpleeghuizen 

en de toename van de vraag in de WMO. De subsidieopbrengsten zijn gestegen door 

toename  van 1
e
lijnsverblijf. De overige opbrengsten zijn ongeveer gelijk aan voorgaand 

jaar.  

 

Ontwikkeling bedrijfslasten 

De personeelskosten blijven zo goed als gelijk. De overige bedrijfskosten dalen licht.   

 

Vermogenspositie  

Het Eigen Vermogen ultimo 2017 bedraagt  € 3.7 miljoen en is stijgt  van 61% naar 63% van 

het balanstotaal. Het vermogensratio (eigen vermogen/totaal opbrengsten) is in 2017 

gestegen naar 22 procent ten opzichte van 18 procent in 2016.  

Het werkkapitaal (vlottende activa minus kortlopende schulden) daalt met  € 0,2 miljoen  

naar € 2.5 miljoen.  

 

Vooruitblik 2018 

In 2018 handhaaft Vrijwaard zijn status quo en worden  nieuwe investeringen in 

kleinschalige woonzorgprojecten uitgesteld tot een beter inzicht is .  Het werken met het 

dashboard in de zorg met als doel verbetering van efficiency en doelmatigheid loopt door in 

2018. De ontwikkeling en implementatie van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuizen 

vraagt een nieuw formatiebeleid waar kwaliteit maar ook financierbaarheid centraal staat. 

De veranderingen in de WLZ  zijn duidelijk merkbaar, cliënten met een lage zorgvraag 

nemen sterk af.   

Voor de thuiszorg zijn de tarieven in 2018 nog steeds  te laag. In de tarief onderhandelingen 

voor 2018 zet Vrijwaard in op een eerlijker tarief.     

Voor  eerstelijnsverblijf is de verwachting dat de vraag blijft stijgen. Oorzaak zit in de 

groeiende groep senioren en het opname- en ontslagbeleid van ziekenhuizen.   

 

 



 
 
 

 

Jaardocument 2017 
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4.8.  Tot slot 
Op het verandervermogen van de organisatie en medewerkers is een groot beroep gedaan. 

Er wordt meer verdieping en focus gevraagd van de organisatie in het kwaliteitsdenken op 

het gebied van zorg- en dienstverlening. De komende jaren vraagt de gehele zorgsector 

continue aandacht voor kwaliteit, persoonsgerichte zorg, aandacht maar ook veerkracht om 

mee te gaan in alle (landelijke) ontwikkelingen.  

 

Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers, vrijwilligers en andere stakeholders.  

 

Den Helder, 9 juli 2018  

 

 

Nettie Saarloos  

Raad van Bestuur a.i.  

 


