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1 Inleiding 
 
Het jaar 2020 was een turbulente periode voor Vrijwaard. Het traject van de voorgenomen 
bestuurlijke fusie duurde ook in 2020 nog langer voort dan vooraf was bedacht. Dit zorgde voor 
onzekerheid bij bewoners, medewerkers, terwijl juist alle aandacht en energie werd gevraagd om 
met het coronavirus om te gaan. De belangrijkste gebeurtenis in 2020 was dat op 1 oktober de 
bestuurlijke fusie geëffectueerd is. Wel is aan deze fusie de voorwaarde verbonden dat de locaties 
Ten Anker, Lyceumhof en Parkzicht moeten worden overgedragen aan een andere aanbieder. Aan de 
ene kant zijn we verheugd dat we hierdoor aan de slag kunnen om kwaliteit van zorg en de financiële 
positie van Vrijwaard te verbeteren. Aan de andere kant ligt er nog een periode van onzekerheid 
voor de bewoners en medewerkers van de locaties welke moeten worden overgedragen aan een 
andere partij. Uiteraard gaan wij er alles aan doen om dit proces zorgvuldig vorm te geven en in 2021 
af te ronden. 

Samen met alle medewerkers is volop gewerkt aan kwaliteitsverbetering waarin het 
kwaliteitsjaarplan inclusief het verbetertraject van Vilans uitgangspunt was. In dit jaardocument 
staan de resultaten van dit kwaliteitsverbetertraject uitgebreid beschreven. We zijn trots op de 
behaalde resultaten, wat juist in de coronaperiode een knappe prestatie is. We zijn er nog niet, maar 
hebben wel grote stappen gemaakt richting de basis op orde. 

Naast de inhoud, waar we mee beginnen in dit verslag gaan we ook in op de bedrijfsvoering, 
(financiële) resultaten en leggen we verantwoording af over het bestuur en toezicht. Primair richt de 
verslaglegging zich op de activiteiten van Stichting Vrijwaard. 

NB. 

Dit document is onlosmakelijk verbonden met de digitale maatschappelijke verantwoording 
(DIGIMV). Deze informatie is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl.  

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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2 Vrijwaard in 2020 
 

Missie, visie en strategie 
 
Vrijwaard is een zorgorganisatie in Den Helder voor wonen, welzijn en zorg met een menselijke maat. 
Wij zetten ons met bezieling in om de eigen regie in stand te houden en bij te dragen aan persoonlijk 
geluk. 
 
Onze visie 
 
Vrijwaard is een organisatie voor en van mensen. Naast de mogelijkheden op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg bieden wij diensten aan zoals maaltijdservice, activiteiten en beweging. Wij werken 
met positieve energie en kwalitatieve inzet om zo een bijdrage te leveren aan menselijk geluk. 
Wij werken vanuit een gastvrije benadering en in het belang van onze cliënten. Zo zorgen wij ervoor 
dat iedereen zich welkom en thuis voelt bij de organisatie. Wij vinden het belangrijk om de mens en 
zijn achtergrond te kennen om vanuit dat uitgangspunt het beste uit zichzelf te laten halen. 
Wij leveren onze diensten met hoge kwaliteit met de focus op klantgerichtheid. Zowel intern als 
extern. Vertrouwen en verbinding staan centraal. Wij maken het verschil door nét dat stapje meer. 
Bij alles wat wij doen, staan kwaliteit en veiligheid voorop en de klant centraal. 
 
Naast het intensief werken aan de uitvoering van het herstelplan zal Vrijwaard een 
meerjarenstrategie gaan ontwikkelen. Hiervoor participeert Vrijwaard per 1 oktober 2020 aan de 
Expeditie. Het is een prachtige ontwikkeling om na jaren van onzekerheid in te zetten op een heldere 
koers en ons voor te bereiden op de uitdagingen die voor ons liggen.  

Kwaliteit voorop 
 
Net als voorgaand jaar is in 2020 een verbeterslag gemaakt op het gebied van kwaliteit van zorg. Het 
gestarte traject met Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) is met aanpassingen vanwege corona 
toch voortgezet.  
Het was een spannend jaar waarin Vrijwaard vanwege de vertraging in het fusieproces een steeds 
kwetsbaardere financiële positie had. Vanwege deze situatie en de verantwoordelijkheden op het 
gebied van continuïteit en kwaliteit van zorg zijn er regelmatig overleggen geweest met het 
Zorgkantoor, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
Wegens de grote uitdagingen die er liggen op het gebied van kwaliteit en financiën op de locaties, 
zijn per maart 2019 teamleiders aangesteld. Tot maart 2019 bestonden de locaties uit zelfstandige 
teams en werd een leidinggevende gemist.  
 
Coronacrisis 
 
Vanaf het uitbreken van de coronacrisis heeft de zorgverlening aan cliënten van Vrijwaard in het 
teken gestaan van preventie van besmetting en het voorkomen van verspreiding van het virus. Dit 
gold  uiteraard voor zowel cliënten als  medewerkers. 
Er zijn de volgende acties ondernomen: 
 

- Er is een coronacrisisteam ingesteld. 
- Er is een Vrijwaard coronamailadres ingesteld waar cliënten en medewerkers met vragen 

terecht konden. 
- Coronanieuwsbrieven voor cliënten en medewerkers zijn regelmatig verspreid. 
- Protocollen zijn op het kwaliteitsplein geplaatst. 
- Deelname aan regionaal corona-overleg met collega-bestuurders. 
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- Na de bestuurlijke fusie is er volop gebruik gemaakt van kennis en menskracht 
van Omring. Dit gold bijvoorbeeld voor de bestellingen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) en andere materialen. Maar ook is gebruik gemaakt van de 
coronaprotocollen en zijn er extra kwaliteitsverpleegkundigen ingezet.  

 
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is een pijler van kwaliteit binnen Vrijwaard en daarom ook 

opgenomen als belangrijk thema in het Kwaliteitsplan 2020. In 2019 is gestart met een scholing 

Kitwood en methodisch werken voor medewerkers van Vrijwaard. Deze scholingen zouden volgens 

planning een vervolg krijgen in 2020. Helaas bleek dat fysieke scholingen vanaf eind Q1 niet meer tot 

de mogelijkheden behoorden vanwege de COVID-19 maatregelen. Het ROC heeft 2020 gebruikt om 

de scholingen door te ontwikkelen tot een digitale variant en worden vanaf voorjaar 2021 weer 

opnieuw ingepland  

 

In 2020 hebben 44 verzorgende IG medewerkers hun opleiding tot Eerst Verantwoordelijke 

Verzorgende (EVV) afgerond. In deze opleiding is aandacht geweest voor het persoonsgericht werken 

in het elektronisch cliënten dossier (ECD) en de rol die de EVV’er hierin heeft als ambassadeur van de 

cliënt. Eigenaarschap vergroten en het versterken van de professionele beroepshouding van de 

medewerkers waren speerpunten voor de locaties. De opleiding tot EVV-er binnen de locatie heeft 

hier zeker aan bijgedragen. De EVV’ers hebben de belangrijke taak  om ervoor te zorgen dat een 

zorgvrager binnen 24 uur een conceptzorgplan heeft en dat deze binnen zes weken na aanvang zorg 

definitief is gemaakt Vervolgens zijn zij uiteraard ook verantwoordelijk voor evaluatie en aanpassing 

van het zorgleefplan. In 2020 is aandacht besteed aan het juist gebruik van het ECD en aan het 

persoonsgericht invullen van het zorgleefplan. Team kwaliteit en De WOL -coaches hebben hier 

medewerkers in begeleid. In 2021 zal dit door de scholing methodisch werken en het inzetten van 

dossieraudits weer een extra boost krijgen.  

De zorg stond tijdens 2020 door COVID-19 onder druk. Vanzelfsprekend contact, betrokken 

bezoekers en gezamenlijke activiteiten hoorden tot maart 2020 bij de dagelijkse zorg. Het sluiten van 

de zorglocaties voor bezoek en de andere maatregelen die Vrijwaard moest treffen om de crisis te 

controleren en te beïnvloeden waren zeer ingrijpend. De gehele organisatie moest werkzaamheden 

anders inrichten om oog te blijven houden voor persoonsgerichte zorg. Zo hebben medewerkers 

bewoners kennis laten maken met digitaal contact; beeldbellen om contact te onderhouden met 

naasten. Daarnaast werden mensen door de maatregelen geïnspireerd om creatief om te gaan met 

wat nog wél mogelijk was.  

Wonen en welzijn 
 

Zingeving en zinvolle dagbesteding 

Dagbesteding kreeg in 2020 een nieuwe betekenis omdat het, nog meer dan voorheen, essentieel 

bleek voor het welzijn van de cliënten. Dagbesteding stond in 2020 in het teken van individueel 

contact. De groepsactiviteiten waren zeer beperkt mogelijk, waardoor er meer ruimte ontstond voor 

persoonlijke, individuele aandacht. Hier kon de opgedane kennis met de Kitwood-methodiek goed 

worden gebruikt. Het welzijnsteam werden door de meer individuele contacten genoodzaakt om hun 

activiteiten aan te passen. Zij merken dat sommige cliënten dit ervaren als zeer waardevol en nemen 
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dit mee als blijvende wijziging in hun werkzaamheden, ook als er weer meer 

mogelijkheden zijn om gezamenlijke activiteiten te ondernemen.  

Schoon en verzorgd lichaam – verzorgde kleding 

Kitwood wordt als basis gebruikt om het zorgleefplan persoonsgericht in te vullen. 

Verzorgingswensen en kleding worden hierin standaard besproken.  

Inzet vrijwilligers  

Het inzetten van vrijwilligers stond vanwege de COVID-19 maatregelen onder grote druk. De lijn 

tussen gezondheid en welzijn was dun en daarmee was het wederom zoeken naar datgene wat wel 

mogelijk was. Er is beperkte inzet geweest van vrijwilligers. Allereerst om de kwetsbare cliënten te 

beschermen, maar ook vanwege de gezondheid van vrijwilligers zelf. De groep vrijwilligers is en blijft 

echter zeer waardevol voor het welzijn van de bewoners en daarmee een gewaardeerde groep 

binnen de organisatie. Er is in 2020 geïnvesteerd om het contact met hen warm te onderhouden 

door de welzijnsmedewerkers en vrijwilligerscoördinator. Hierin heeft continu de vraag centraal 

gestaan; hoe kunnen we ons richten op het welzijn van de cliënten én ons houden aan de 

coronamaatregelen? 

In 2020 zijn we daarnaast  bezig geweest met het verder ontwikkelen van (nieuwe) initiatieven en 

ons voor te bereiden op de toekomst van welzijn en de inzet van vrijwilligers. Er is afstemming 

geweest over de rolduidelijkheid met de welzijnsmedewerkers met betrekking tot het 

vrijwilligerswerk. Ook is er geïnventariseerd welke vrijwilligers gestopt of non-actief zijn en wat er 

nodig is in verband met werving. De gevolgen van de coronacrisis voor het vrijwilligerswerk is 

momenteel onduidelijk. Mede doordat een grote groep vrijwilligers ook tot een kwetsbare groep 

behoort. Dit alles heeft ook invloed op het welzijn van de cliënten en maakt dat de context waarin de 

welzijnsmedewerker met hun vrijwilligers werken uitdagender wordt. Om binding met de vrijwilligers 

te houden is in het najaar van 2020 gestart met een maandelijkse nieuwsbrief speciaal voor 

vrijwilligers. Na de bestuurlijke fusie met Omring is ook gestart om vrijwilligers duidelijker te 

positioneren binnen Vrijwaard. Leren van elkaar, kennis delen en versterken van het 

vrijwilligerswerk. Een mooie uitdaging om in 2021 verder uit te werken.   

Familieparticipatie 

In 2020 is er een impuls gegeven aan de integrale samenwerking tussen zorgmedewerkers en 

welzijnsmedewerkers binnen de locaties. Medewerkers hebben door de beperkingen laten zien 

inventief om te kunnen gaan met de ruimte binnen de kaders. Zo zijn welzijnsmedewerkers met 

familie op zoek gegaan naar de mogelijkheden tot contact. Deze samenwerking heeft geleid tot zeer 

praktische familieparticipatie die direct merkbaar was voor de cliënt en daarmee van grote 

meerwaarde was voor het welzijn.  

 

Woonomgeving 

Vrijwaard had zich voor 2020 zichzelf in het jaarplan voorgenomen om de locaties goed te 

onderhouden en toekomstbestendig te maken. Door corona zijn alleen noodzakelijke zaken gedaan 

en worden overige wensen een jaar uitgesteld. 

Veiligheid 
 

Medicatieveiligheid 
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In 2020 heeft er zes keer een overleg plaatsgevonden met de apotheker. In het kader 

van de medicatieveiligheid heeft Vrijwaard zich, in samenwerking met de apotheek, verdiept in de 

mogelijkheden van digitaal aftekenen. Uit de incidentmeldingen vanuit de locaties blijkt dat het 

vergeten af te tekenen van medicatie te vaak voorkomt. De digitale mogelijkheden kunnen hierin 

ondersteunend zijn voor de medewerker; het kan direct, het kan gemakkelijk en er komt een 

herinnering als je het dreigt te vergeten.  

 

In kwartaal drie van 2020 heeft er op alle zorglocaties een interne medicatie audit plaatsgevonden. 

Deze auditresultaten zijn vertaald naar concrete plannen van aanpak voor de locaties.  Onder leiding 

van de kwaliteitscommissies en kwaliteitsverpleegkundigen worden zo verbeterslagen gemaakt. Een 

voorbeeld van een interventie is het inzetten van medicatiehesjes om ongestoord en veilig medicatie 

te kunnen delen.  

 

Decubituspreventie 

De wondverpleegkundige is sinds 2020 op vaste momenten op de locaties aanwezig om zo haar 

kennis in te zetten bij preventie, vroegtijdig signaleren en volgens protocol behandelen van decubitus 

en wonden. 

Wet zorg en dwang 

Tussen januari en december 2020 hebben de directe zorgmedewerkers van Vrijwaard een e-learning 

gevolgd om de kennis met betrekking tot de nieuwe Wet Zorg en Dwang uit te breiden. Inmiddels 

heeft 96% deze e-learning behaald.  

Vrijwaard heeft nauw contact onderhouden met de WZD-vertrouwenspersoon van Zorgstem om 

hiermee te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze functionaris heeft kennis gemaakt met het 

management en de locaties, wat in 2021 wordt vervolgd. In 2021 sluit Vrijwaard verder aan bij het 

implementatie en scholingstraject van Omring.  

 

Kwaliteitsindicatoren 2020 

In 2020 zijn de kwaliteitsindicatoren tijdig aangeleverd. Het gaat om indicatoren basisveiligheid en 
indicatoren vanuit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
moeten twee kwaliteitsindicatoren worden aangeleverd: de NPS-aanbevelingsscore en de URL van 
het kwaliteitsverslag 2019. Wat betreft de basisveiligheidsindicatoren gaat het om het aanleveren 
van drie verplichte indicatoren: Advance Care Planning, bespreken medicatiefouten in het team en 
aandacht voor eten en drinken. Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren gekozen worden uit 
de zeven keuze-indicatoren. Maximaal één van deze keuze-indicatoren kan bestaan uit een 
kwalitatieve (open tekstveld) indicator met betrekking tot gemotiveerd omgaan met 
vrijheidsbeperking. De cliëntenraad is betrokken geweest bij de keuze van de indicatoren.  
 
Naast de verplichte indicatoren heeft Vrijwaard gekozen om de volgende indicatoren aan te leveren:  

- Indicator 1.1 Decubitus:  
o Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger.  
o Deze wordt gemeten omdat wij graag de trend hierin willen volgen.  

- Indicator 3.2 Medicatiereview:  
o Percentage cliënten – met een ZZP V&V indicatie met behandeling - waarbij een 

formele medicatiereview heeft plaatsgevonden in het bijzijn van een 
zorgmedewerker die medicijnen aan de cliënt verstrekt. 
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o Belangrijk om te volgen of medicatiereviews worden gehouden om 
tijdig te signaleren of de juiste medicatie nog wordt voorgeschreven.  

- Indicator 5. Continentie                
o Percentage cliënten op de afdeling waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang 

is vastgelegd in het zorgdossier. 
o Een nieuwe indicator die we graag willen meten. 

 

Incidenten 

Het huidige MIC-beleid en de huidige MIC-procedure zijn herzien en geactualiseerd naar de huidige 

situatie binnen Vrijwaard. Er is hierbij veel aandacht geweest voor systematisch werken. In het 

proces is een grote rol weggelegd voor de teamleider van de locatie. Deze zijn in het laatste kwartaal 

van 2020 gecoacht door afdeling Kwaliteit. In 2021 krijgt dit een vervolg.  

 
Leren en verbeteren van kwaliteit 
 

Lerend netwerk 

Vrijwaard maakt uit van het Leren Netwerk met collega -organisatie Zorggroep Tellus en Omring. 

Door de coronapandemie zijn de initiatieven in dit netwerk uitgesteld. Wat een mooie ontstane 

verbinding heeft gegeven tussen de organisaties is het regionale corona-overleg met collega-

bestuurders. Hierin zijn ervaringen en ook afwegingen gedeeld. De mogelijkheid om mee te kijken bij 

een collega-organisatie is regelmatig benut; er zijn gespecialiseerde medewerkers vanuit Omring bij 

Vrijwaard geweest om te adviseren bij corona, de coördinator vrijwilligerswerk heeft regelmatig 

contact met collega’s van het lerend netwerk.  

Ontwikkelingen afdeling Kwaliteit 

In 2020 heeft Vrijwaard geïnvesteerd in de afdeling Kwaliteit. Er zijn twee kwaliteitsverpleegkundigen 

aangesteld en er is een adviseur Kwaliteit en Veiligheid gestart. De afdeling heeft zich gedurende 

2020 ontwikkeld en vanaf kwartaal vier zichzelf versterkt met fusiepartner Omring, waardoor er nu 

drie kwaliteitsverpleegkundigen ingezet kunnen worden 

Er is toegewerkt naar decentrale Kwaliteitscommissies op locatie, om het centrale beleid op 

locatieniveau te borgen en tevens locatie-uitdagingen uniform te toetsen. Om het centrale beleid 

zorgvuldig tot stand te laten komen is er, naast de operationele afdeling Kwaliteit, een Stuurgroep 

Kwaliteit geformeerd. In deze stuurgroep wordt, in opdracht van Raad van Bestuur en onder 

verantwoordelijkheid van Manager Vrijwaard de richting met betrekking tot kwaliteitsbeleid bepaald 

en wordt gemonitord op de voortgang van de kwaliteitsprojecten. In de stuurgroep zijn de 

kwaliteitsverpleegkundigen en de teamleiders vertegenwoordigd door een afvaardiging en ook de 

adviseur Kwaliteit en Veiligheid is lid van deze stuurgroep. Vanuit het programma Waardigheid en 

Trots op locatie (WOL) is in de stuurgroep één van de WOL-coaches de linking pin naar de andere 

coaches. De behandeldienst wordt vertegenwoordigd door een projectleider van Omring.   

 

Medicatie en hygiëne audits 

Naar aanleiding van de interne medicatie-audit is op alle locaties een plan van aanpak met concrete 

acties gemaakt. Onder leiding van de teamleider van de locatie en de kwaliteitsverpleegkundige 

hebben alle locaties hard gewerkt aan de medicatieveiligheid.  
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Ook heeft er in 2020 een externe audit plaats gevonden met het thema Hygiëne en 

Infectiepreventie. Op basis van deze bevindingen is er een organisatie plan van aanpak ontwikkeld in 

2021 en volgt er vanzelfsprekend ook een locatie plan van aanpak. Highlights uit de externe audit 

hadden met name betrekking op facilitaire voorzieningen en kennis van medewerkers.  

Behandeling 
 
Geriant heeft van 1 januari tot 1 oktober 2020 invulling gegeven aan de medische behandeling voor 
cliënten met een indicatie inclusief behandeling. Voor de cliënten mét behandeling op de 
remedielocaties (Lyceumhof, Ten Anker en Parkzicht) zijn Geriant en de gecontracteerde paramedici 
geheel 2020 ingezet voor behandeling. Om gedurende het verkoopproces zo min mogelijk te wijzigen 
is hiervoor gekozen. Vanaf 1 oktober 2020 heeft het Advies en Behandelcentrum (ABC) van Omring 
de multidisciplinaire behandeling op de locaties ’t Landhuis, Dyckzicht en Westhoek overgenomen. 
Hiermee is een start gemaakt om de basiskwaliteit op orde te krijgen. De werkwijzen en standaarden 
van het ABC worden zoveel mogelijk als uitgangspunt gebruikt. 
 
ABC/ Medische dienst 
In het afgelopen jaar is veel gevraagd aan de medische dienst. Begin 2020 was corona een virus waar 
geen adequate behandeling voor mogelijk was en er was nog veel onbekend. Toen het aantal 
besmettingen toenam heeft de medische dienst zijn rol gepakt in de ondersteuning van locaties en 
ten tijde van besmettingen structurele ondersteuning geboden.  Deze ondersteuning is ook geboden 
op de locaties waar de huisarts de hoofdbehandelaar is.  
 
Vanuit de medische dienst is er door corona een intensieve betrokkenheid geweest van de eerste 
geneeskundige en collega vanuit de infectie-preventiecommissie rondom de aanpak van de 
problematiek van het coronavirus. Zij zijn lid van het operationeel team en het beleidsteam en 
voorzien de organisatie van medische adviezen en ondersteuning.  
 
Het medische secretariaat draagt zorg voor de coördinatie rond het testbeleid, zowel van cliënten als 
medewerkers. Zij zorgen dat een ieder zo snel mogelijk de uitslagen krijgt en heeft om die reden ook 
de werktijden verruimd naar de weekenden en de avonden. 
 
MOOZ 

Niet alleen voor cliënten, ook voor medewerkers heeft de coronacrisis veel impact. Zeker voor 
medewerkers die te maken kregen met een uitbraak van besmettingen op hun locatie. Vanuit het 
ABC en de dienst psychologen is daarom  MOOZ (Mentale Ondersteuning voor onze 
Zorgmedewerkers) opgezet, die de mentale ondersteuning voor alle medewerkers binnen Vrijwaard 
in ‘nood’ op zich heeft genomen. Medewerkers en/of leidinggevende kunnen via een mailadres en 
telefoonnummer de hulp van de betrokken psychologen inroepen. Afhankelijk van de vraag is zowel 
individuele ondersteuning mogelijk als ondersteuning aan teams.  
 
 
Kwaliteitsinformatie 
 
Stuurinformatie over kwaliteit van zorg is van groot belang. Daarbij houden we in het oog dat de 
kwaliteitsinformatie zonder extra administratieve last uit de bronsystemen te halen moet zijn.  Het 
huidige dashboard bevat informatie over cliënttevredenheid, incidenten, zorginhoudelijke 
indicatoren en uitkomsten van zorg. Het dashboard is nog onvoldoende gebruikersvriendelijk en het 
genereren van kwaliteitsinformatie is nog een grote administratieve last. Binnen Omring is veel 
kennis en ervaring aanwezig om dit te verbeteren en vanaf het vierde kwartaal 2020 worden hier al 
voorbereidingen in getroffen. In 2021 zal dit verder worden uitgewerkt. 
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Cliëntervaringen 
In contact met cliënten wordt dagelijks feedback verzameld. In het kader van methodisch werken 
zorgt dit voor een dynamische werk, woon en leefomgeving, immers we stellen met elkaar steeds bij 
volgens de Plan Do Study Act methodiek. Cliëntervaringen worden ook verzameld tijdens 
zorgplanevaluaties en multidisciplinaire overleggen. Minimaal twee keer per jaar wordt op deze 
manier informatie verzameld door medewerkers en geborgd in het elektronisch cliëntendossier 
(ECD).  
In het laatste kwartaal van 2020 heeft er een vervolgscan plaats gevonden in het kader van het 
programma Waardigheid en Trots op Locatie (WOL). Dit betrof een herhaalscan, in 2019 is een nul-
meting gedaan. Middels een digitale vragenlijst hebben alle cliënten, mantelzorgers en medewerkers 
die betrokken zijn bij intramurale zorg hun mening kunnen geven over de kwaliteit van zorg. Daarbij 
vormen de pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg de leidraad. De kracht zit hem in de brede 
uitvraag; van cliënt tot restaurantmedewerker, van manager tot mantelzorger. Hiervan volgt begin 
2021 een verslag en leidt tot mogelijke nieuwe hulpvragen aan het programma Waardigheid en Trots 
op Locatie.  
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Net Promotor Score 
Vrijwaard heeft als gemiddeld cijfer een 9,3 
gekregen uit cliëntwaarderingen op Zorgkaart 
Nederland. Helaas is dit wel gebaseerd op te 
weinig waarderingen (totaal 6 waarderingen). In 
de afbeelding hiernaast is het waarderingscijfer 
per onderdeel weergeven.  
 
 
Klachten 
In 2020 zijn er 30 klachten middels de officiële 
klachtenprocedure ingediend bij de Klachtenfunctionaris. Met name tijdens de periode april tot juni 
stonden  klachten met betrekking tot de COVID-19 maatregelen centraal. Alle klachten zijn in 2020 
afgerond en naar tevredenheid opgepakt door de verantwoordelijke betrokkene. 
 
Onderzoeken 
Vrijwaard heeft in 2020 bijgedragen aan dataverzameling voor wetenschappelijk onderzoek ANNA 
(Antibiotic prescribing and Non-prescribing in Nursing home residents with signs and symptoms 
Ascribed to urinary tract infection). Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling 
Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van Amsterdam Universitair Medisch Centrum 
(AUMC), locatie Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc). Onze specialist Ouderengeneeskunde 
heeft hier een voortrekkersrol in gehad en heeft de bijdrage aan het onderzoek als positief ervaren. 
 
Werken bij Vrijwaard 
 
Personeelssamenstelling 
In onderstaand overzicht is duidelijk zichtbaar dat Vrijwaard heeft ingezet op het verhogen van het 
aantal medewerkers niveau 2, 3, 4 en 6. Het is mooi om te zien dat een groot deel van deze 
niveaustijging door interne medewerkers komt. Er is volop ingezet op scholing, waarvan in 2020 ook 
weer het resultaat van is te zien. De uitgangspunten van de hieronder weergegeven FTE is gelijk aan 
de indicatoren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg. 
 
Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE 2018 2019 2020 2021

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst realisatie

Niveau 1 21,13                 19,77                 17,65                 15,00                 

Niveau 2 11,22                 19,66                 24,72                 33,00                 

Niveau 3 62,52                 68,65                 78,16                 73,00                 

Niveau 4 4,75                   4,34                   6,29                   6,00                   

Niveau 5 -                     

Niveau 6 -                     0,10                   2,07                   1,50                   

Behandelaar

Overig zorgpersoneel 6,05                   5,20                   4,81                   9,00                   

Leerlingen 6,79                   10,00                 6,74                   8,00                   

1.1 Totaal  aantal FTE 112,46               127,72               140,44               145,50               

1.2 Bruto toename FTE tov 2018 15,26                 27,98                 33,04                 

Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis

 
 
 
Voor Vrijwaard was het een hele opgave om in de onzekere situatie van mogelijke fusie en de 
kwetsbare financiële situatie van de organisatie medewerkers te binden. Tijdens de hevige corona-
uitbraak binnen de organisatie is er ook gebruik gemaakt van ‘extra handen in de zorg’, wat een fijne 
ondersteuning was voor de vaste medewerkers.  
In 2020 zijn 84 nieuwe medewerkers in dienst getreden en 34 uit dienst en daarmee staat het totaal 
aantal medewerkers op 399. Er is volop gericht op scholing van medewerkers en in 2020 waren er 10 
leerlingen. Ook is er een ontwikkeltraject met de teamleiders gestart, waarbij twee teamleiders een 
Hbo-opleiding volgen.  
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Investeren in medewerkers 
Naast het opleiden en ontzorgen van medewerkers investeren we ook in arbeidsvoorwaarden en in 
het duurzaam en gezond kunnen werken. Zo is het fietsplan voor 2020 opengesteld. Met het 
fietsplan hebben medewerkers de mogelijkheid een fiets te kopen met fiscaal voordeel. Vitaliteit en 
ontspanning is van belang voor alle medewerkers juist ook door de coronacrisis. Naar verwachting 
heeft iedereen die gebruik wilde maken van de regeling dit kunnen doen. 
 
Voor alle medewerkers (inclusief uitzendkrachten en ZZP’ers in zorgfuncties) die in de periode maart-
september 2020 hebben gewerkt, heeft Vrijwaard bij de overheid een zorgbonus aangevraagd. 
Iedereen die aan de voorwaarden voldeed heeft in december 2020 de zorgbonus van € 1.000,- netto 
ontvangen. 
In het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de meeste flexcontracten omgezet naar 
contracten met een gemiddeld aantal te werken uur.  
 
De Corona-crisis heeft een grote impact op onze zorgmedewerkers. Mooz heeft hiervoor 
laagdrempelig en anoniem mentale ondersteuning geboden. Het gemiddeld voortschrijdend verzuim 
is in 2020 ondanks de coronapandemie ongeveer gelijk gebleven en zelfs iets gedaald. In 2020 
bedroeg het 6,26 %. Dat is een stuk lager dan het branchegemiddelde van 8,0%. In de Vernet Health 
Ranking behaalde Vrijwaard over 2020 een 8,1. Dit is een belangrijk resultaat waar verschillende 
factoren op van invloed zijn geweest.  
 
Medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen 
 
Medezeggenschapstructuur cliënten 
De locaties van Vrijwaard worden vertegenwoordigd in een cliëntenraad door bewoners en/of 
vertegenwoordigers van bewoners. Vanwege de fusie heeft de rol van de cliëntenraad zich in 2020 
vooral gericht op het fusietraject en is ook nauw overleg geweest over coronamaatregelen.  
Eind 2020 is er vanwege aangekondigd vertrek van de voorzitter en secretaris van de cliëntenraad 
een vacature uitgegaan voor nieuwe leden voor de cliëntenraad. Hier zijn volop reacties op gekomen 
en de selectie van nieuwe leden zal begin 2021 worden afgerond.  
 
In 2020 heeft de cliëntenraad over de volgende onderwerpen advies uitgebracht: 
 

- Begroting 2021 en jaarrekening 2019 
- Prijslijst 2020 
- Kwaliteitsplan 2021 
- Frontcooking 
- Bestuurlijke fusie 
- Evaluatie extra middelen Waardigheid en Trots 2019 

 
Medezeggenschapstructuur medewerkers 
Vrijwaard heeft één ondernemingsraad. De ondernemingsraad overleg regelmatig met de Raad van 
Bestuur. Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad voert tussendoor een agendaoverleg. De 
ondernemingsraad is nauw betrokken geweest bij het fusietraject en ook bij de coronamaatregelen. 
 
In 2020 is de ondernemingsraad gevraagd te adviseren over de volgende onderwerpen: 
 

- Bestuurlijke fusie 
- Kwaliteitsjaarplan 2021 
- Aansturing Vrijwaard 
- Frontcooking 
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In 2020 is de ondernemingsraad gevraagd in te stemmen met de volgende 
onderwerpen: 

- Crisisbereikbaarheidsdienst 
- Evaluatie extra middelen Waardigheid & Trots 2019 
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3 Bedrijfsvoering en risicomanagement 
 

Financiële informatie 2020 
In maart 2020 werd Vrijwaard, net als de rest van Nederland en de wereld, geconfronteerd met de 
coronapandemie. Dit heeft direct geleid tot een aantal ingrijpende maatregelen, Nederland ging in 
lockdown. Beeldbellen werd de standaard, evenals zorg op afstand, werken op afstand, vergaderen 
op afstand, mondneusmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfecteren, 
enzovoort. Daarbij was er in het begin ook nog sprake van schaarste van de benodigde 
beschermingsmiddelen.  
 
Op cliënten en medewerkers was de impact van al deze maatregelen groot. Geen bezoek meer 
ontvangen in het verpleeghuis. Cliënten die aan onze zorgen waren toevertrouwd werden ziek door 
COVID-19 terwijl nauwelijks bezoek mogelijk was en de zorg onder druk stond.  
Het ziekteverzuim steeg, zorg moest tijdelijk worden afgeschaald, er was sprake van leegstand. Een 
crisisteam werd ingesteld en zowel intern als extern werd frequent overlegd om zo goed mogelijk op 
alle ontwikkelingen in te spelen. Tegelijkertijd kon een aantal zaken uit ons jaarplan en begroting 
2020 geen of onvoldoende doorgang vinden. Een aantal opleidingen moesten worden uitgesteld of in 
uitvoering gewijzigd zoals het project Waardigheid en Trots op Locatie.  
COVID-19 had zowel voor de opbrengsten als voor de kosten grote gevolgen. Gelukkig hebben de 
financiers van de zorg compensatieregelingen ontwikkeld waarmee de financiële gevolgen zijn 
beperkt. Wij geven daarop een toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering/financiën 
 
Bedrijfsvoering/ financiën 
Zoals vermeld in de paragraaf over de ontwikkelingen gedurende het boekjaar, heeft COVID-19 een 
grote invloed gehad op de ontwikkelingen binnen onze organisatie. 
De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties namen af, terwijl tegelijkertijd sprake was 
van extra kosten als gevolg van onder meer hoog verzuim, extra zorgkosten inzake COVID-19, 
schoonmaakkosten en persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Voor de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de financiers compensatieregelingen 
ontwikkeld waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn gebleven en het resultaat nagenoeg op het 
niveau van de begroting is gebleven. Voor een specifiekere toelichting op de jaarrekeningposten 
verwijzen wij naar de toelichting per post in de jaarrekening.  
 
Financiële informatie 2020 (bedrijfsvoering/ financiën) 
In 2020 heeft Vrijwaard geconsolideerd een negatief resultaat behaald van € 125K.  
Afgelopen boekjaar laat zich kenmerken als een turbulent jaar vanwege de coronacrisis en de  
bestuurlijke fusie met Stichting Omring. De coronacrisis zorgde voor de nodige omzetbeperkingen, 
waar gelukkig ook compensatieregelingen voor in het leven geroepen zijn. Voor een specifiekere 
toelichting op de jaarrekeningposten verwijzen wij naar de toelichting per post in de jaarrekening. 
 
De operationele resultaten stonden reeds onder druk als gevolg van toenemende zorgzwaarte en 
werkdruk. Het operationele resultaat in 2020 is hoger dan in 2019. De toegekende extra middelen 
verpleeghuiszorg hebben we zo goed mogelijk besteed aan meer handen aan het bed én aan 
inspanningen om de werkdruk te verminderen. Dit om aan de vereisten van kwalitatief goede zorg te 
kunnen voldoen. In 2020 is vanuit de CAO een salarisverhogingen van 3,5% verwerkt.  
 
De omzet is licht hoger dan in 2019. De impuls van de eerder genoemde kwaliteitsgelden in het tarief 
is zichtbaar.  
 
Het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen is 34,8% ultimo 2020, tegen 46,7% eind 
2019 (voornamelijk veroorzaakt door een incidentele hoge vermogenspositie ultimo 2020). Het eigen 
vermogen als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten (weerstandsvermogen) bedraagt 9,7% 
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eind 2020 tegen 10,4% over 2019. De liquiditeitsratio (current ratio) bedraagt 1,2 (in 
2019 bedroeg deze 1,2). 
 
De financiële ruimte die ontstaat door extra verpleeghuismiddelen ter beschikking te stellen, 
verschaft ons de noodzakelijke ruimte in de exploitatie om de uitdagingen van het vinden en 
behouden van meer zorgpersoneel en het realiseren van de gewenste kwaliteitsontwikkeling aan te 
kunnen. 
 
Voornaamste risico’s en onzekerheden in het afgelopen jaar 
 
Personele risico’s 
De volgende risico’s op het gebied van personeel zijn gesignaleerd, met erachter de ingezette 
beheersmaatregelen. 

• Risico onvoldoende personeel, hoog verloop en hoog ziekteverzuim 
Uitstroom is onderzocht, hierbij speelde de onzekerheid wat betreft fusie helaas een grote rol. Het 
ziekteverzuim in 2020 was laag, wel heeft corona in kwartaal vier veel druk gelegd op onze 
medewerkers, er is volop samengewerkt met Omring om toch de continuïteit van zorg te kunnen 
waarborgen. 

• Risico op minder vrijwilligers. 
Vrijwaard is gestopt met de BoodschappenPlusBus, het Paviljoen van Toen en Bureau Opstap, omdat 
we ons meer zijn gaan richten op intramurale activiteiten. De vrijwilligers die hierbij actief waren zijn 
actief benaderd voor een andere vrijwilligersrol binnen Vrijwaard. In ons coronabeleid is ervoor 
gekozen om geen vrijwilligers in te zetten bij direct cliëntcontact om zo de risico’s op corona te 
beperken. Dit heeft ertoe geleid dat er vrijwilligers zijn uitgestroomd. Er is volop inzet geweest door 
vrijwilligerscoördinator en welzijnsmedewerkers om de binding met vrijwilligers te behouden.  
 
 
Vastgoed risico’s 

• Risico op leegstand van appartementen. 
De opnameprocedures zijn herzien, per 1 november 2020 wordt het opnameproces gecoördineerd 
door zorgconsulenten. Hiermee wordt dit proces eenduidig, wat in 2021 verder wordt 
geprofessionaliseerd. De afname van aanbod in somatische cliënten vraagt om een herziening van 
onze visie en het aanbod op locaties. Eind 2020 is gestart met een visietraject regio Noord waarin dit 
vraagstuk centraal staat. 

• Risico op onvoldoende zicht op (financiële) risico’s vastgoed door ontbreken vastgoedkennis 
binnen Vrijwaard. 

Dit risico is beheerst door inhuur van externe kennis hierover. 
 
 
ICT-risico’s 

• Risico op uitval ICT, zorginfrastructuur en telefonie bij calamiteiten. 
Om dit risico te beheersen is dit geheel geïnventariseerd en is er een plan van aanpak gemaakt om de 
continuïteit te borgen. Storingen zijn afgenomen doordat een redundant verbinding. Alarmering in 
de wijk is overgedragen aan een andere partij aangezien dit per 1 januari 2021 niet meer technisch 
ondersteund werd. 
 
Risico’s COVID-19 
 
De impact van COVID-19 in 2020 op de organisatie is groot zoals ook is toegelicht in de paragraaf 
over ontwikkelingen in het boekjaar. Ook in 2021 zal COVID-19, in ieder geval tot aan de 
zomermaanden, een forse impact hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de cliënten 
en bewoners deze impact ervaren. Inmiddels is het grootste deel van de medewerkers en bewoners 
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gevaccineerd, waardoor de risico’s aanzienlijk zijn verminderd en we de komende tijd 
weer naar een normalere situatie kunnen groeien.  
Wel is sprake van achterstallig ’onderhoud’ bij onder meer het opleiden van medewerkers, maar ook 
de sociale contacten tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers, bewoners en hun 
verwanten. Hieraan zal de komende tijd extra aandacht worden besteed. 
 
Vanuit financieel perspectief is de impact in 2020 beperkt door de verschillende 
compensatieregelingen. Deze regelingen zijn voor 2021 grotendeels verlengd zodat ook in 2021, per 
saldo, geen grote financiële impact van COVID-19 wordt verwacht.  
 
Ten aanzien van de compensatieregelingen is sprake van een unieke situatie waarmee nog geen 
ervaring is. Bovendien zijn de regelingen grotendeels achteraf opgesteld en kon de registratie hierop 
niet vooraf worden afgestemd. Met die redenen kan dus ook niet altijd een harde onderbouwing 
worden gegeven. Hierdoor bestaat het risico dat er bij de eindafrekening discussie ontstaat over een 
deel van de verantwoorde compensatiebedragen. Deze onzekerheid is in de jaarrekening toegelicht 
bij de post ‘onzekerheden opbrengstverantwoording’.  
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4 Bestuur en toezicht  
 

Raad van Bestuur  
Vrijwaard kende van 1 januari tot 1 oktober 2020 een eenhoofdige Raad van Bestuur en bestond uit 
mevrouw Drs. ing. J. Saarloos MMO. Op 1 oktober 2020 is Vrijwaard bestuurlijk gefuseerd met 
Stichting Omring en heeft Vrijwaard een tweehoofdige Raad van Bestuur bestaande uit mevrouw 
Drs. A.J.J. Buwalda en de heer drs. E.F. Kraanen.  
 
Nevenfuncties Raad van Bestuur 
 
-J. Saarloos: 
Lid raad van toezicht CNV 
 
-A.J.J. Buwalda: 
Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat 
Voorzitter Raad van Toezicht Vilans 
 
-E.F. Kraanen: 
Eigenaar De Daadschappij 
Voorzitter Coöperatie WeHelpen  
Bestuurslid Deltaplan Dementie  
Voorzitter Koplopersgroep de Zorgzame Stad  
Lid van de Adviesraad “Duurzaamheid in zorg en welzijn” van MVO Nederland  
 
Beloningsbeleid en accreditatie Raad van Bestuur  
Over 2020 is Vrijwaard, conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en 
jeugdhulp, ingedeeld in klasse 3. De individuele verantwoording inzake de Wet normering 
topinkomens is opgenomen in de jaarrekening 2020.  
Mevrouw Buwalda heeft vanaf juni 2016 de accreditatie toegekend als zorgbestuurder. Dit is 
opgenomen in het kwaliteitsregister voor een periode van vijf jaar. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft conform haar statutaire en wettelijke taak toezicht gehouden op het 
beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Omring en de daaraan 
verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van 
Bestuur en vervult het de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. De werkwijze van de Raad van 
Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is opgenomen dat de raad werkt 
met een drietal commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit 
en Veiligheid. Deze commissies hebben separate reglementen. De commissies adviseren de raad over 
onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de raad voor.  
 
Het kader voor bestuur en toezicht wordt gevormd door: 
 
- Zorgbrede Governancecode; 
- Statuten; 
- Reglement Raad van Toezicht; 
- Reglement Raad van Bestuur; 
- Reglementen commissies; 
- Treasury-statuut; 
- Regeling melding vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling). 
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Naleving Zorgbrede Governancecode 
De statuten van Stichting Vrijwaard zijn in lijn met de bepalingen uit de Zorgbrede Governancecode 
die vanaf januari 2017 in werking is getreden. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de 
zorgorganisatie is het bieden van goede zorg. Vanuit deze basis geeft de code richting aan het 
inrichten van goed bestuur en het toezicht daarop. De toegenomen complexiteit van het 
zorglandschap en de relevante maatschappelijke positie van Vrijwaard voor cliënten, hun verwanten, 
medewerkers en burgers stelt steeds hogere eisen aan bestuur en toezicht. Het naleven van de 
Zorgbrede Governancecode gaat verder dan voldoen aan strikte eisen en bepalingen, het geeft 
richting aan de wijze waarop bestuur en toezicht functioneren.  
 
Informatievoorziening  
Adequate informatievoorziening is een belangrijke basis om goed toezicht te houden. We hebben de 
reguliere informatievoorziening gestructureerd rond de vergaderingen van de Raad van Toezicht en 
de commissies. Periodiek ontvangt de Raad van Toezicht de beschikbare managementrapportages 
met informatie over de financiële bedrijfsvoering, personele ontwikkelingen en kwaliteit van zorg. 
Ook krijgt de raad een overzicht van actuele ontwikkelingen binnen Vrijwaard. In dit overzicht ligt het 
accent meer op actuele beleidsontwikkelingen. Tussentijds brengen we de Raad van Toezicht 
regelmatig op de hoogte van relevante ontwikkelingen.  
 
De Raad van Toezicht ontvangt volgens de agenda informatie om specifieke onderwerpen te kunnen 
voorbereiden. Deze is waar nodig afgestemd op een specifieke informatievraag vanuit de Raad van 
Toezicht. Vooral rond corona, de financiële situatie van Vrijwaard en de voorgenomen bestuurlijke 
fusie met Omring is dit aan de orde geweest en is de Raad van Toezicht uitgebreider en frequenter 
geïnformeerd over de impact en risico’s.  
 
Vergaderingen Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht kwam in 2020 vijf keer in een reguliere vergadering bijeen. De voorzitter van de 
Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur gevoerd en regelmatig 
telefonisch of per mail contact gehad met leden van de Raad van Bestuur. Naast de reguliere 
overleggen zijn er in april en juli drie ingelaste spoedvergaderingen geweest over de voorgenomen 
bestuurlijke fusie. 
 
Behandelde onderwerpen Raad van Toezicht 2020 
 
Jaarrekening 2019 en begroting 2021 
Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht het jaardocument en de jaarrekening 2019 
onderzocht en uitvoerig besproken in aanwezigheid van de externe accountant Omnyacc. De Raad 
van Toezicht heeft kennisgenomen van de goedkeurende verklaring van Omnyacc bij de jaarstukken. 
Op basis hiervan is goedkeuring verleend aan het besluit de jaarstukken 2019 vast te stellen en is 
decharge verleend aan de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid en beheer in 2019. Eind 2020 
heeft de Raad van Toezicht het besluit tot vaststelling van de begroting 2021 goedgekeurd. 
 
Corona 
Gedurende het jaar is de Raad van Toezicht betrokken bij de impact van de coronapandemie. De raad 
als geheel en in het bijzonder de commissie kwaliteit en veiligheid hebben goed kennis kunnen 
nemen van de gevolgen van de corona uitbraken bij Vrijwaard en hoe dit geweest is voor betrokken 
medewerkers en cliënten. De raad heeft zich onder de indruk getoond van de slagvaardigheid die aan 
de dag is gelegd om deze crisis te overwinnen. De communicatie via wekelijkse nieuwsbrieven stelde 
de raad in de gelegenheid dit goed te volgen en nabij te zijn als dat nodig was. 
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Bestuurlijke fusie met Omring 
In augustus 2020 heeft de ACM een vergunning onder voorwaarden afgegeven voor de bestuurlijke 
fusie met de stichtingen Omring en Hulp Thuis Vrijwaard. De ACM heeft gesteld dat om de fusie te 
kunnen voltrekken drie locaties van Vrijwaard moeten worden afgestoten, dat proces loopt nog. De 
bestuurlijke fusie is per 1 oktober 2020 ingegaan met goedkeuring van de Raad van Toezicht die 
intensief bij dit proces betrokken is en ook blijft als het gaat om het volgens van het herstelplan en 
het voldoen aan de voorwaarden van de ACM. Het is een lang en soms ingewikkeld proces geweest 
waarbij de maatschappelijke opgave bij te dragen aan de continuïteit van zorg en werkgelegenheid in 
de regio Den Helder in het algemeen voorop heeft gestaan. Als gevolg van de bestuurlijke fusie met 
Omring is de Raad van Toezicht Vrijwaard afgetreden op 1 oktober 2020 en is één lid toegetreden tot 
de Raad van Toezicht van Omring. 
 
Auditcommissie 
De Auditcommissie is vanaf 1 oktober eenmaal bijeen geweest in formele vergadering. De commissie 
bestaat uit de heren Littooij (voorzitter), Velzel en vanaf september de heer Daams als toetredend 
lid. Naast de reguliere onderwerpen, zoals de managementletter en begroting heeft de 
Auditcommissie aandacht besteed aan de voortgang fusie met Vrijwaard, de resultaatontwikkeling in 
2020, de financiële meerjarenplanning, risicomanagement en de ontwikkelingen op ICT-gebied. 
Specifieke aandacht is ook besteed aan de impact van corona op de bedrijfsvoering en de 
compensatiemaatregelen. 
 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid is vanaf 1 oktober eenmaal bijeen geweest. Zij heeft zich vooral 
gericht op de invulling van toezicht op kwaliteit en veiligheid door de commissie zelf en door de Raad 
van Toezicht als geheel. De commissie Kwaliteit en Veiligheid combineert de vergaderingen met de 
Raad van Bestuur met een uitgebreid werkbezoek op een Vrijwaard-locatie wat begin 2021 zal 
plaatsvinden. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit mevrouw Wydoodt (voorzitter, 
september 2020) en mevrouw Schuurmans.  
 
Remuneratiecommissie  
De Remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Wydoodt en de heer Littooij (voorzitter) is na 1 
oktober eenmaal bijeen geweest en heeft advies uitgebracht over de bezoldiging van de Raad van 
Bestuur en de honorering Raad van Toezicht binnen de kaders en richtlijnen van de Wet normering 
topinkomens. Daarnaast voert de remuneratiecommissie gestructureerd persoonlijke 
voortgangsgesprekken met de Raad van Bestuur.  
 
Overleg met de accountant  
Overleg met de accountant heeft eenmaal plaatsgevonden. In september 2020 zijn de jaarstukken 
2019 goedgekeurd in de Raad van Toezicht na een toelichting van en bespreking met de accountant.  
 
Deskundigheidsbevordering 
Binnen de Raad van Toezicht is permanente aandacht voor deskundigheidsbevordering, zowel 
gericht op actuele kennis van relevante dossiers in de zorgsector als ook op het verder ontwikkelen 
van de toezichthoudende rol.  
 
Samenstelling, benoemingen en rooster van aftreden 
In het onderstaande overzicht hebben we de actuele samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 
2020 en het rooster van aftreden opgenomen. De Raad van Toezicht van Vrijwaard is op 1 oktober 
2020 afgetreden als gevolg van de bestuurlijke fusie.  Conform afspraken over vertegenwoordiging 
van Vrijwaard in de Raad van Toezicht is mevrouw P. van Klaveren toegetreden als lid van de Raad 
van Toezicht per 9 december 2020. 
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Tot 1 oktober 2020 

Naam + installatiedatum 2021 2022 2023 2024 Periode 

Dhr. H. Guldemeester 
(1-6-2017) 

X    1e periode 

Dhr. J. van Wees 
(1-1-2016) 

   X 2e periode 

Mevr. P. van Klaveren 
(1-10-2014) 

 X   2e periode 

Dhr. M. van Tongeren  
(1-1-2015) 

 X   2e periode 

Dhr. J. Koekkoek 
(1-6-2016) 

   X 1e periode 

 
 
Vanaf 1 oktober 2020 

Naam + installatiedatum 2021 2022 2023 2024 Periode 

Mevr. A. Op het Veld                 
(18-09-2020) 

   X 1e periode 

Dhr. J. Daams                       
(18-09-2020 

   X 1e periode 

Dhr. E. Velzel     
(15-06-2012) 

X    2e periode 

Mevr. A. Wydoodt    
(01-11-2014) 

 X   2e periode 

Mevr. M. Schuurmans             
(01-07-2019) 

  X  1e periode 

Dhr. P. Littooij                           
(01-07-2019) 

  X  1e periode 

Mevr. P. van Klaveren                 
(01-10-2014) 

 X   2e periode 

 
 
Nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht in 2020  
 
-De heer H. Guldemeester 
Manager Financien, IT, Control en Facilitair Werkom 
Penningmeester Cancer Care Center Foundation 
Vrijwilliger Cancer Care Center BV 
 
-De heer J. van Wees 
Senior manager/ Strateeg Achmea 
Voorzitter Raad van Toezicht Vrienden van Vrijwaard 
 
-De heer van Tongeren 
Anesthesiemedewerker Antonius zorggroep Sneek 
  
-De heer Koekkoek 
Partner Köster advocaten 
Lid Raad van Toezicht NH Media 
Lid Raad van Toezicht Stichting Alphen op één lijn 
Voorzitter Stichting Kennemer energie 
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-Mevrouw dr. A.I.M.C. Wydoodt 
Lid Raad van Bestuur ETZ (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis), Tilburg (hoofdfunctie) 
Lid Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis 
Voorzitter Raad van Toezicht Omring 
 
-De heer ir. E. Velzel 
CEO PGGM NV (hoofdfunctie) 
Lid Raad van Commissarissen Klaverblad Verzekeringen  
Lid Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen 
Lid Raad van Toezicht Omring 
 
-De heer Drs. P. Littooij 
lid Raad van Bestuur/CFO a.i. bij Lentis in Zuidlaren (hoofdfunctie) 
Voorzitter Raad van Toezicht van Hof en Hiem in St Nicolaasga 
Lid Raad van Toezicht van Merem, medische revalidatie in Hilversum 
 
-Mevrouw prof. Dr. M.J. Schuurmans 
Directeur Professionals in de Zorg, hoogleraar Verplegingswetenschap UMCU/UU (hoofdfunctie) 
Lid Raad van Toezicht Patientenfederatie 
 
-De heer Dr. ir. J. Daams 
Programma directeur integrale safety organistie  Royal Schiphol Group (hoofdfunctie) 
 
-Mevrouw Dr. A. Op het Veld 
Director Government & Public Partnerships Philips Healthcare Benelux (hoofdfunctie) 
Docent Master of Health Business Administration (MHBA), Erasmus Centrum voor Zorgbestuur  
Bestuurslid Stichting Kunst in de Zorg 
 
-Mevrouw P. van Klaveren 
Adviseur divisie Maatschappelijk & Specialistisch GGZ Noord-Holland-Noord te Heerhugowaard 
(hoofdfunctie) 
Lid Bezwaren Commissie, Academisch Centrum de Bascule te Amsterdam (tot 1 oktober 2020) 
Lid Raad van Toezicht Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard te Den Helder (tot 1 
oktober 2020) 
 
Honorering Raad van Toezicht  
De honorering voor de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Wet normering topinkomens, 
klasseindeling 3 en is in 2020 door de Raad van Toezicht vastgesteld. De honorering bedroeg in 2020, 
conform normbedragen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn 
(NVTZ) voor ieder lid € 16.300,- en voor de voorzitter € 24.450,- exclusief BTW per jaar. Er zijn geen 
vergoedingen betaald voor reiskosten.  
 
Onafhankelijkheid 
De Raad van Toezicht hanteert strikte bepalingen wat betreft onverenigbaarheid en 
onafhankelijkheid. Deze zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en worden toegepast bij 
de werving en selectie van nieuwe leden. In het verslagjaar hebben zich geen situaties voorgedaan 
waarbij sprake was van enige vorm van belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van 
Toezicht en de organisatie. 
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5 Toekomstparagraaf 

 
De komende periode zijn we op weg naar de piek van de vergrijzing- en ontgroeningsgolf. Voor een 
organisatie die zich voornamelijk richt op kwetsbare ouderen is dit een zeer belangrijke ontwikkeling. 
We willen klaar zijn voor deze kwantitatieve uitdaging, terwijl we samen met onze bestuurlijke 
fusiepartner een duidelijke visie hebben op wat goede zorg is en wat onze rol hierin is. In dit 
krachtenveld van een stijgende en veranderende vraag, een krappere arbeidsmarkt, nieuwe 
mogelijkheden en financiële beperkingen, moet Vrijwaard relevant blijven, juist voor de burgers en 
de samenleving waarin wij opereren. Dat vraagt om een heldere agenda én een toekomstbestendige 
organisatie. De antwoorden op deze uitdagingen vormen onze strategische opgave. 
 
Het begrote resultaat voor 2021 komt uit op een negatief resultaat van -€ 1,3 mln. hoewel de impact 
en vergoeding van corona nog in belangrijke mate ongewis is. De investeringen die moeten worden 
gedaan om Vrijwaard tot een gezonde organisatie te krijgen worden gecompenseerd door de 
bijdrage van herstelmiddelen vanuit VGZ. Naast corona blijft alles als het gaat om personeel en 
inzetbaarheid van groot belang. De strategie krijgt door de Expeditie in 2021 vorm.  
De uitkomsten van het integrale bekostigingsonderzoek langdurige zorg worden in 2021 nog niet 
geëffectueerd. Hiervoor vinden inmiddels de voorbereidende werkzaamheden plaats. In 2021 is nog 
beperkt sprake van tariefdruk binnen de financieringsstromen; deze druk wordt vanaf 2022 
verwacht. Zorgfinanciering in de breedte komt verder onder druk te staan. 2022 is ook het jaar dat 
de kwaliteitsmiddelen onderdeel worden van de integrale tarieven. Het is zaak voor Vrijwaard om 
voorbereid te zijn op deze ontwikkeling.  
 
Relevant is en blijft de ontwikkeling waar het gaat om digitalisering en verdere samenwerking binnen 
de regio. Hiervoor passende bekostiging te ontvangen is nog een uitdaging. Hoewel er waar mogelijk 
gebruikt wordt gemaakt van diverse subsidieregelingen zoals Inzicht. Deze zijn onder meer 
toegespitst op het (verder) ontwikkelen en innoveren van informatie-uitwisseling tussen 
zorgaanbieders. 
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6 Bijlage: Juridische en organisatiestructuur Vrijwaard 
 
 

Juridische structuur 
Vrijwaard is juridisch vormgegeven als stichting.  
 
Organisatiestructuur 
 
Vrijwaard kent een Raad van Toezicht-model met een vanaf 1 oktober tweehoofdige Raad van 
Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen de 
organisatie. Onderstaand het organogram van Vrijwaard. 
 

 
 
Toelatingen 
Stichting Vrijwaard beschikt over een Wlz-toelating. Daarnaast is Vrijwaard gecontracteerd door 
zorgverzekeraars voor het leveren van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf. Binnen de Wmo 
maatwerkvoorzieningen is Vrijwaard door gemeenten in het werkgebied gecontracteerd voor de 
functies praktische thuisondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. 


