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In dit jaardocument leest u wat Vrijwaard realiseer-
de in 2021; het jaar waarin de bestuurlijke fusie 
verder vorm kreeg, 3 locaties van Vrijwaard werden 
overgedragen en corona nog steeds een stempel 
drukte op ons werk. We zijn erin geslaagd Vrijwaard 
om te buigen naar een gezonde organisatie. Er is 
veel geïnvesteerd in kwaliteit van zorg, scholing van 
medewerkers en de samenwerking met Omring is 
gegroeid. 

Ter voorbereiding van de bestuurlijke fusie is het 
transitie managementteam opgericht. Dit team ver-
zette samen met collega’s van Vrijwaard en Omring 
het afgelopen jaar ongelooflijk veel op het gebied 
van harmonisatie en samenwerking. Tegelijkertijd 
met deze opbouw moest er ook afscheid worden 
genomen van 3 locaties en bijbehorende collega’s 
en cliënten. Het ontvlechten van deze locaties van 
de Vrijwaardsystemen was na de overdracht op 1 juli 
nog een flinke opgave. De ontvlechting wordt begin 
2022 afgerond. Tijdens medewerkersbijeenkomsten 
is aandacht geweest voor de vele veranderingen 
voor medewerkers van Vrijwaard en HulpThuis 
Vrijwaard en is stilgestaan bij de verbeteringen 
en resultaten na de bestuurlijke fusie. Daarnaast 
werden er goede tips voor verdere verbetering 
gegeven. Ook het komende jaar verandert er nog 
veel voor de medewerkers; onder andere door de 
uitrol van Project ONE. Belangrijke aandachtspun-
ten zijn contact houden met en signalen blijven 
ophalen bij medewerkers. Om dit te stimuleren 
worden er vervolgbijeenkomsten met medewerkers 
georganiseerd. 

Op het gebied van kwaliteit van zorg maakten 
medewerkers zichtbare stappen in het persoons-
gericht werken. Zij ontvingen hierin scholing en 
zijn door de organisatie en door elkaar uitgedaagd 
dit dagelijks toe te passen in hun werk. Mooi om 
te zien hoe medewerkers vanuit verschillende 
disciplines - zoals behandeldienst, welzijn en 
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zorg - elkaar dagelijks versterken. Deze verbetering 
bleef niet onopgemerkt. De medewerkers kregen 
een compliment voor persoonsgericht werken van 
de kwaliteitsexpert van VGZ Zorgkantoor tijdens de 
locatiebezoeken in het najaar van 2021. 

Ook binnen de facilitaire dienstverlening zijn er 
mooie stappen gezet om de bewoners van Vrijwaard 
het beste te bieden. Via de medezeggenschaps-
kanalen van Vrijwaard - zowel cliëntenraad als 
ondernemingsraad - kwamen er signalen binnen 
dat de voedingsdienst van De Golfstroom niet 
naar tevredenheid was. Maaltijden werden als 
onsmakelijk ervaren. Door intensieve samenwerking 
en het ‘schouders eronder!’ is dit najaar het 
frontcooking-concept in De Golfstroom gerealiseerd. 
In het opnieuw ingerichte restaurant genieten 
bewoners van De Golfstroom nu van smakelijke 
maaltijden.

Zeggenschap en medezeggenschap zijn belangrijke 
voorwaarden in onze besturing. We werken intensief 
samen met de ondernemingsraad en de cliënten-
raad. De Raad van Toezicht had in 2021 een aantal 
wisselingen en besteedde daarbij aandacht aan het 
goed invoegen van nieuwe leden en het borgen van 
de kwaliteit van het toezicht. Daarbij is gezocht naar 
een goede balans tussen controleren, adviseren en 
inspireren.

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 bestuur en toezicht.

NB
Dit document is onlosmakelijk verbonden met de 
digitale maatschappelijke verantwoording (DIGIMV). 
Deze informatie is te raadplegen via  
www.jaarverslagenzorg.nl.
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Vrijwaard in 2021

Missie, visie en strategie

Vrijwaard heeft als missie thuis in de samenleving 
te zijn. Fusiepartner Omring hanteert de missie 
‘Samen de beste zorg dichtbij’. De missies onder-
steunen elkaar in deze fase van de fusie: Door thuis 
in de samenleving te zijn, bieden we samen de beste 
zorg dichtbij. De kernwaarden Eigen Regie, Positief, 
Samen en Vindingrijk sluiten hier nauw op aan en 
geven handvatten voor het dagelijks handelen. De 
Raad van Bestuur heeft de missie en kernwaarden 
vertaald naar een strategie voor de komende 
jaren en kiest daarbij voor de waardegedreven 
oriëntatie en participerende bestuursstijl die ook 
worden ingezet binnen Vrijwaard. Deze strategie is 
ingegeven door kaders van buitenaf zoals vigerende 
wet- en regelgeving en de Zorgbrede Governance-
code. Daarnaast is de strategie gebaseerd op een 
intern kompas waarbij – met als basis het Omring 
Leiderschapsmodel – de principes van positieve 
gezondheid, Quadruple Aim en de Succesvolle 
Organisatie richtinggevend zijn.

Samengevat leidt dit tot vijf pijlers voor de bestu-
ringsfilosofie:

1. Het toevoegen van (maatschappelijke) waarde 
voor cliënten en burgers in Noord-Holland 
Noord staat voorop op individueel (kwaliteit 
van zorg en leven) en op systeemniveau 
(toegankelijke en betaalbare zorg op de juiste 
plek);

2. Het vormgeven van goed werkgeverschap en 
stimuleren van professionele en vakinhoude-
lijke ontwikkeling en multidisciplinaire (keten)
samenwerking;

3. Het faciliteren en uitdragen van een open, 
lerende en innovatieve organisatie;

4. Helder opdrachtgeverschap richting de interne 
organisatie met een participerende bestuurs-
stijl;

5. Professionals, teams en leidinggevenden 
tonen eigenaarschap voor het eigen handelen, 
zijn hierop aanspreekbaar en leggen hierover 
verantwoording af.

Daarbij werkt Vrijwaard in verbinding en samen met 
(maatschappelijke) partners en belanghebbenden, 
inclusief de cliëntenraad en de ondernemingsraad. 
Vrijwaard is thuis in de samenleving; in onze eigen 
regio Den Helder, bij mensen thuis of dicht bij 
huis. Dat zijn we met aandacht voor mensen, oog 
voor kwaliteit en passie voor ons vak. Wij geloven 
dat mensen zelf het beste weten wat ze willen en 
wat goed voor ze is en waar mogelijk zelf de regie 
nemen. Wij geloven dat zorg altijd kan worden 
afgestemd op de persoonlijke situatie, behoeften 
en mogelijkheden van mensen en hun omgeving, 
zo lang je er maar samen de schouders onder zet 
en vindingrijk bent. Medewerkers bij Vrijwaard zijn 
creatief, flexibel en oplossingsgericht en verlenen
professionele en liefdevolle zorg, behandeling 
en ondersteuning die aansluit bij de mensen en 
wensen van nu. Dat is de opdracht en overtuiging 
in de samenleving. Net als de ambitie om de zorg 
steeds weer te verbeteren, te vernieuwen en mee te 
laten groeien met cliënten en de ontwikkelingen in 
de maatschappij.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het aantal ouderen in Nederland blijft de komende 
jaren groeien. Datzelfde geldt voor het aantal
eenpersoonshuishoudens. Dit leidt tot een toename 
van de vraag naar chronische zorg en acute zorg. 
De vraag naar zorg en ondersteuning thuis, tijdelijk 
buitenshuis of in een nieuw thuis wordt nog 
complexer en beperkt zich niet alleen tot ouderen. 
Tegelijkertijd komt de betaalbaarheid van de totale 
zorg verder in het gedrang. De grootste uitdaging is 
het binden en boeien van voldoende gekwalificeerd 
personeel. De strijd op de arbeidsmarkt om de beste 
en meest gedreven zorgprofessionals te vinden en 
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binden is al losgebarsten en zal de komende jaren 
alleen maar heviger worden.

Aanscherping van visie en strategische koers
Deze ontwikkelingen in ogenschouw nemend, 
willen we ook in de toekomst ‘Samen de beste zorg’ 
blijven bieden. De visie en strategische koers zijn 
aangescherpt met onze kernwaarden Eigen Regie, 
Positief, Samen en Vindingrijk als vertrouwd kompas. 
We beseffen dat zorg een steeds breder begrip 
wordt en dat ‘zorg én gezondheid’ onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Met de nadruk op 
de positieve gezondheid van mensen, die naast 
fysieke gezondheid óók gaat over mentaal, sociaal 
en spiritueel welzijn en een betekenisvol leven. 
Vanuit het besef dat Samen ook betekent dat we de 
coördinatie van de zorg moeten samenbrengen. En 
vanuit de overtuiging dat we mensen en partijen die 
die zorg dagelijks bieden en ontvangen nog meer 
met elkaar in verbinding moeten brengen. 

Met zorg ontzorgen: de kernopgave van onze 
strategie
In een toekomst die zich kenmerkt door schaarste 
willen we meer dan alleen het hoofd bieden aan de 
toename van steeds complexere zorgvragen. We 
zetten alles op alles zodat mensen een waardevol en 
waardig leven kunnen leiden in al hun levensfasen. 
We willen hen ‘met zorg ontzorgen’. Dit doen we ten 
eerste met een waardegedreven aanpak die leidt 
tot de beste zorgprestaties tegen lagere zorgkosten 
en positieve ervaringen voor zowel cliënt als 
medewerker; ten tweede door de cliënt centraal te 
stellen en de medewerker op één te zetten en ten 
derde vanuit de kernkwaliteiten waarmee we ons 
onderscheiden. We willen ‘er zijn’ voor ieder mens 
dat ons nodig heeft. Waarbij we elk mens als uniek 
beschouwen, als één geheel en als onlosmakelijk 
onderdeel van zijn of haar omgeving. We willen ook 
de gids zijn die complexe zorg in een gefragmen-
teerd zorglandschap toegankelijk maakt en er de 

schouders onder zet om echt het verschil te maken. 
We willen bovendien de duurzame verbinder zijn 
van organisaties en samenleving, tussen nu en later; 
de verbinder van mensen, generaties en ideeën. We 
willen dat doen vanuit een succesvolle, maatschap-
pelijk ondernemende organisatie, die in tijden van 
schaarste de waarde van haar inzet voor cliënten 
en de samenleving werkelijk weet te verhogen. Met 
warme zakelijkheid, een hoog aanpassingsvermo-
gen en de innovatiekracht die samen nodig zijn om 
diensten steeds verder te verbeteren en nieuwe 
diensten en initiatieven in de regio te ontwikkelen. 
En vooral ook met onze ervaren zorgprofessionals 
en jonge talenten die we optimaal zullen toerusten 
om nieuwe rollen en taken op zich te nemen. Zij 
krijgen bij ons volop ruimte om te doen waar ze 
goed in kunnen en willen zijn. Om zich te ontwikke-
len, te groeien en te bloeien. Dat is de basis van de 
zorg van de toekomst waar wij voor staan en gaan. 
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Kwaliteit van zorg, leven en werken

Kwaliteit zichtbaar maken: centrale en decentra-
le kwaliteitsteams, kwaliteitsscans WOL
Op iedere locatie is er in 2021 een Kwaliteitsdrie-
hoek ingericht: een structureel samenwerkingsver-
band tussen teamleider, kwaliteitsverpleegkundige 
en locatieverpleegkundige om sturing te geven aan 
de kwaliteitsthema’s op de locatie. Daarnaast is 
er op locatieniveau een decentraal kwaliteitsteam 
ingericht onder leiding van de kwaliteitsdriehoek 
samen met medewerkers met een bijzondere 
interesse voor kwaliteitsthema’s. Het borgen van 
centraal beleid en het bepalen van een centrale 
richting krijgt vorm in de Stuurgroep Kwaliteit. 

Vrijwaard werd van 2019 t/m juni 2021 ondersteund 
door Waardigheid en Trots op Locatie (zgn. WOL) 
coaches om bij te dragen aan het borgen van het 
kwaliteitskader. In het najaar van 2020 vonden 
er kwaliteitsscans plaats om aan de hand van de 
thema’s uit het kwaliteitskader te onderzoeken hoe 
Vrijwaard ervoor staat op deze thema’s. De werden 
in het eerste deel van 2021 opgevolgd tijdens 
multidisciplinaire kwaliteitsgesprekken. Deze twee 
interventies vormden samen de basis voor het 
rapport dat Waardigheid en Trots heeft opgeleverd. 
In 2021 werden de adviezen uit het rapport opge-
volgd. Onder andere door: 

1. Het doorontwikkelen van de positionering van 
de kwaliteitsverpleegkundigen op de locaties.

2. Realisatie van een tweede locatie met front-
cooking.

3. Borgen van incidentmeldingen en de opvolging 
hiervan door participatie in Veiligheidscommis-
sie.

4. Inrichten van een auditstructuur, passend bij 
fusiepartner Omring, waaronder op het gebied 
van hygiëne en medicatieveiligheid.

5. Voorbereiden leidinggevenden en organisatie-
structuur daaromheen om locaties integraal 
aan te sturen.

Thuis met Vrijwaard Thuiszorg

Wlz-zorg thuis (Wet langdurige zorg)
Een toenemende groep cliënten ontvangt zorg van-
uit een MPT (Modulair Pakket Thuis) of VPT (Volledig 
Pakket Thuis) in de oorspronkelijke thuissituatie 
of in een seniorenwoning. In samenspraak met de 
cliënt wordt een passend arrangement in MPT of 
VPT samengesteld. De thuiszorg levert zorg in de 
thuissituatie. Hierbij zorgt de wijkverpleegkundige 
met het team voor optimale afstemming met de 
cliënt over de invulling van het arrangement en 
coördinatie van de zorgverlening.

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen
Vanuit de regionale stuurgroep Medicatieveiligheid 
Noord-Holland Noord (NHN) is op initiatief van 
de projectmanager van Omring Thuiszorg en met 
hulp van ZONH een ‘regionale raamovereenkomst 
voor voorbehouden handelingen’ vastgesteld en 
ondertekend door alle huisartsen, ziekenhuizen en 
21 Verpleeg- en Verzorgingingshuizen en Thuiszorg 
(VVT) instellingen in de regio NHN.

Convenant Medicatieveiligheid
Vanuit de regionale stuurgroep Medicatieveiligheid 
Noord-Holland Noord (NHN) is door de projectma-
nager van Omring Thuiszorg samen met ZONH en de 
stuurgroep een update gemaakt van het Convenant 
Medicatieveiligheid NHN. Nieuw is dat nu ook de 
ziekenhuizen meedoen aan de stuurgroep en dit 
convenant.

Wet zorg en dwang (Wzd)
De Wet zorg en dwang is officieel ingegaan 
op 1 januari 2021. Deze wet geldt nu ook voor 
thuiszorgcliënten waarbij sprake is van onvrijwillige 
zorgverlening. In 2021 is de Wzd gelukkig bij geen 
enkele cliënt van Vrijwaard Thuiszorg toegepast. 
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Coronacrisis
Vanaf het uitbreken van de coronacrisis heeft alle 
zorgverlening aan cliënten van Vrijwaard Thuiszorg 
constant in het teken gestaan van verspreidings-
preventie, zowel bij medewerkers als cliënten. 
Vrijwaard heeft actief cliënten en medewerkers 
gestimuleerd om zich tegen het coronavirus te laten 
vaccineren. Vrijwaard heeft voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld. 
Het coronavirus leidde aan het eind van 2021 tot een 
historisch hoog ziekteverzuim bij zorgprofessionals 
door coronabesmettingen en daarbij behorende 
quarantainemaatregelen.

Krapte op de arbeidsmarkt
Ook in 2021 was er sprake van een toenemende 
vraag naar zorgprofessionals van alle niveaus om de 
groep (kwetsbare) cliënten thuis te verzorgen. 
Dit vraagt continue aandacht voor het verlenen 
van zinnige en zuinige zorg. Bijvoorbeeld door het 
inzetten van adequate hulpmiddelen of diensten bij 
de cliënt.
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Woonzorglocaties: een waardige 
oude dag

Persoons(in)gerichte zorg

Ontwikkeling van de rol zorgconsulent als gids
De rol van de zorgconsulent als gids is vormgegeven 
aan de hand van de CanMedsrollen. De zorgconsu-
lent is zichtbaar in zowel de wijk als de intramurale 
locaties, analyseert de omgeving en signaleert 
problematiek. Hij of zij:

• vertaalt de behoefte van klanten naar diensten 
en producten;

• stemt hierbij af met de (wijk)verpleegkundige 
en behandelaren en gaat in overleg op huisbe-
zoek. 

De zorgconsulent ondersteunt en adviseert de 
cliënt, mantelzorger en zorgverleners bij het 
aanvragen van particuliere diensten, Wmo-/Wlz-in-
dicaties en wettelijke vertegenwoordiging. Hij of zij 
is gesprekspartner voor de cliënt en mantelzorger 
voor passende zorg, welzijn en woonvormen en 
fungeert als schakel tussen gemeenten, welzijnsor-
ganisaties en woningbouwcoöperaties in de wijk, 
regio of gebied. De zorgconsulent:

• beheert de wachtlijst voor de woonzorglocaties.
• brengt de klantbehoefte in kaart en onderhoudt 

het contact. 
• regisseert en organiseert het verhuisproces met 

klant en mantelzorger.
• beheert wachttijd-wachtlijst voor thuiszorg en 

stemt hierover af met cliënt en wijkverpleeg-
kundige. 

• is adviseur en coach voor medewerkers binnen 
de organisatie op de mogelijkheden in produc-
ten en (zorg)diensten in de woonleefomgeving. 

Dit alles heeft in 2021 een veel beter inzicht opge-
leverd in de wachtlijstproblematiek en leverde een 
betere matching op tussen cliënt en locatie. 

Opleverniveau appartementen

In 2021 startte de afdeling sales samen met de 
afdeling vastgoed een project met als doel om bij 
het beschikbaar komen van een appartement op 
een woonzorglocatie klanten (tegen betaling) een 
(beperkte) keuze aan te bieden om het appartement 
naar eigen smaak in te richten. Hiervoor is een 
uniform beleid opgesteld met een keuzeboek per 
locatie. De uitrol van dit project loopt door in 2022.

Methodisch werken met RAI

In 2021 kende RAI binnen Vrijwaard een herimple-
mentatie. RAI (Resident Assessment Instrument) is 
een wetenschappelijk en internationaal gevalideerd 
assessmentsysteem. RAI brengt het medisch, 
sociaal functioneren en de voorkeuren van een 
kwetsbare persoon integraal in kaart. De sleutel van 
de succesvolle zorgverlening ligt bij het optimaal 
gebruik van RAI. 

Vanuit positieve gezondheid willen wij op alle 
leefdomeinen de mate van kwetsbaarheid vaststel-
len om juist onze cliënten vanuit hun persoonlijke 
mogelijkheden en wensen te kunnen benaderen en 
ondersteunen.

In 2021 zijn alle medewerkers die met RAI werken 
meerdere keren geschoold. Zij hebben in deze 
scholing onder andere geleerd gebruik te maken 
van de nieuwste versie van het assessmentsysteem. 
Er zijn duidelijke afspraken in het werkproces 
gemaakt over de frequentie en inhoudelijkheid van 
inzet. De gewenste koppeling met ONS Nedap (het 
cliëntdossier bij Vrijwaard) is in 2021 niet afgerond 
en vindt plaats in 2022.
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Wonen en Welzijn

Corona

Ook in 2021 hadden we nog volop te maken met het 
coronavirus. Zowel voor bewoners, mantelzorgers, 
familie, vrijwilligers als voor zorgmedewerkers had 
dat de nodige consequenties. Gelukkig zagen we dat 
door de vaccinaties en later de boostervaccinatie 
bewoners minder ziek werden en er ook minder 
overlijdens te betreuren waren. En ook konden 
we de bezoekbeperkingen voor een groot deel 
opheffen. We merkten dat dit voor veel bewoners, 
maar zeker ook voor de naasten en familie een 
positief effect had. Toch hebben we nog steeds te 
maken met de vervelende gevolgen van het corona-
virus. Zorgmedewerkers hebben al het mogelijke 
gedaan om de zorgverlening zo goed mogelijk door 
te laten gaan. Vanwege het hoge ziekteverzuim 
door besmettingen en de bijbehorende quaran-
tainemaatregelen was het niet altijd mogelijk om 
alle beschikbare bedden te bezetten en moesten 
opnames uitgesteld worden. 

Om voor bewoners en medewerkers op een mooie 
manier aandacht te besteden aan wat corona 
met ons allen gedaan heeft, organiseerden we in 
juni 2021 een ‘corona herdenkingsweek’. In deze 
week hebben we gezamenlijk teruggekeken op de 
coronaperiode. Tijdens een herdenkingsbijeen-
komst, die vanuit vijf locaties via een livestream te 
volgen was, stonden we stil bij de overledenen en 
wat corona voor invloed had op het dagelijks leven 
van zowel bewoners als familie, mantelzorgers 
en zorgmedewerkers. Een permanent aandenken 
vormen de bronzen beelden die gemaakt zijn van 
afdrukken van handen van cliënten, vrijwilligers, 
mantelzorgers en medewerkers, die elkaar stevig 
vasthouden. De beelden zijn te vinden op verschil-
lende locaties van zowel Omring als Vrijwaard. 

Coronavaccinatie bewoners 
In 2021 zijn meerdere vaccinatiedagen voor bewo-
ners georganiseerd (eerste en tweede vaccinatie en 
boostervaccinatie), de zogenaamde V-days. Onze 
specialisten ouderengeneeskunde waren hiervoor 
medisch eindverantwoordelijk.
De voorbereidingsgroep regelde onder grote 
tijdsdruk het hele proces: voorlichting, registratie, 
communicatie, educatie en organisatie. 
In overleg met de huisartsenkoepels zijn afspraken 
gemaakt om het vaccinatieproces voor onze 
bewoners die onder regie van een huisarts staan 
goed te laten verlopen.

Inzage in het zorgdossier

Betrokkenheid van de cliënt en diens mantelzorger 
bij de zorg is voor Vrijwaard belangrijk. Dankzij 
Caren Zorgt kan familie actief meelezen in de 
rapportage van het zorgdossier. Dit draagt bij aan 
betere communicatie met naasten en cliënt. 

Zeker in communicatie rondom het coronavirus 
maakte Caren Zorgt het verschil. Cliënten en man-
telzorgers waren snel op de hoogte van de actuele 
situatie op de desbetreffende locatie. Streven blijft 
om het gebruik van Caren Zorgt verder te vergroten. 

Een fijne dag voor alle bewoners

Ook in 2021 werden we belemmerd door de beper-
kingen die het coronavirus met zich meebracht. 
Gelukkig was er niet zo’n strenge lockdown meer als 
in 2020, maar toch gingen veel activiteiten niet of 
maar in beperkte mate door. Desondanks hebben 
zorgmedewerkers samen met vrijwilligers en 
mantelzorgers geprobeerd tegemoet te komen aan 
de wensen van de bewoners. Dit deden we bijvoor-
beeld door te beeldbellen, meer 1-op-1 activiteiten 
te organiseren en door coronaproof gezamenlijke 
activiteiten te organiseren.
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Welzijn
In 2021 zaten we volop in de coronaperiode. Dit 
betekende voor medewerkers Welzijn snel scha-
kelen door activiteiten aan te passen en te kijken 
naar wat wel mogelijk was. Zoals het organiseren 
van kleine activiteiten met soms maar twee of drie 
mensen in plaats van grotere activiteiten. Voor hen 
een uitdaging en soms een tegenvaller, maar al met 
al kijken zij terug op veel bijzondere momenten met 
de bewoners. 

De versoepelde maatregelen tijdens de zomerperio-
de gaven ruimte om extra te genieten. Bijvoorbeeld 
door met de bewoners van Vrijwaard in de tuin van 
De Golfstroom te kamperen, naar de dierentuin te 
gaan, lekker een bakje koffie te drinken en muziek 
en gezelligheid. Een aantal van deze leuke activitei-
ten is gesponsord door het Oranje Fonds en ook de 
Vrienden van Vrijwaard droegen hieraan bij. 

Team Welzijn ervoer een fijne en cruciale samen-
werking met de zorg om samen bij te dragen aan 
die fijne dag voor alle bewoners. Er is geïnvesteerd 
in het werken met ONS Nedap door doelen op 
participatie te maken en hier met de bewoners aan 
te werken. Team Welzijn is trots op successen in het 
persoonsgericht werken.

Persoonsgericht werken – 
mijlpalen

• Optimalisaties in basisscholing persoonsgericht 
werken met Kitwood doorgevoerd.

• Basisscholing gevolgd door nieuwe medewer-
kers en bezemploeg medewerkers.

• Eerste Verantwoordelijke Verzorgenden 
(EVV’ers) hebben hun rol gepakt na het behalen 
van hun diploma door als eerste contactper-
soon voor cliënt en naasten te fungeren.

• Ondersteunende tools, zoals RAI, om zorgvraag 

en wensen cliënten nog beter in kaart te 
brengen.

• Kwaliteitsexpert VGZ maakt medewerkers 
Vrijwaard een compliment door te zien dat 
er met warmte zorg gegeven wordt tijdens 
locatiebezoeken najaar 2021.

Aandacht voor eten en drinken

Voeding is één van de meest basale levensbehoeftes 
van de mens. Voor onze bewoners zijn de maaltijden 
en tussendoortjes belangrijke gebeurtenissen. Het 
zijn gezellige momenten van samenzijn en geven 
structuur aan de dag. In 2021 bouwden we een 
frontcooking keuken in locatie De Golfstroom. Hier 
wordt sinds december dagelijks vers gekookt. 

In 2021 startte de Koksexpeditie, waaraan ook de 
koks van Vrijwaard deelnemen. Dit traject zorgt 
ervoor dat we blijven werken aan de kwaliteit van 
voeding op locatie én ondersteunt de koks bij hun 
persoonlijke verbetering en ontwikkeling. Centraal 
staat hierbij gezonde voeding op smaak, gastvrijheid 
en het begeleiden van collega’s die op de woon-
groep de maaltijden verzorgen. In 2022 krijgt dit 
verder voortgang, waarbij ook echt aandacht is voor 
de bewoners op de locatie. Het aanbod van voeding 
dient op maat te zijn, gericht op de specifieke eisen 
van onze bewoners op die specifieke locatie, binnen 
de logistieke mogelijkheden en financiële kaders 
van Vrijwaard. 

Zorginhoudelijke programma’s

Implementatie Wet zorg en dwang 
De Wet zorg en dwang is vertaald naar een leidende 
visie op vrijheid en veiligheid. Samen (cliënt, 
mantelzorger, zorgverlener en behandelaar) 
bespreken we de geaccepteerde risico’s en de 
eventuele inzet van onvrijwillige zorg bij de speci-
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fieke cliëntgroepen. Indien we op basis van morele 
overwegingen onvrijwillige zorg willen inzetten, is 
een goede observatie en evaluatie aan de hand van 
het stappenplan van belang. Het registreren van 
deze stappen organiseren we slim met minimale 
administratieve last. 
 
Eind 2021 is de wet en de visie op vrijheid en 
veiligheid op alle woonzorglocaties en in de thuis-
zorg geïmplementeerd. Dit houdt in dat: 

• alle medewerkers van zorg- en behandeldienst 
een e-learning en een inhoudelijke training 
hebben gevolgd; 

• op alle locaties alle bewoners zijn besproken 
en is beoordeeld of er wel/geen sprake is van 
onvrijwillige zorg; 

• op alle locaties en in de thuiszorg duidelijk is 
wie de zorgverantwoordelijken en Wzd-functio-
narissen zijn; 

• concrete taakomschrijving en verantwoor-
delijkheden die daarbij horen zijn vastgelegd 
in werkinstructies voor de verschillende 
doelgroepen; 

• op alle locaties met behandeling kernteamo-
verleggen onbegrepen gedrag & vrijheid en 
veiligheid worden gehouden waarbij ruimte is 
voor het gesprek over en evaluatie van vrijwilli-
ge en onvrijwillige zorg; 

• er op structurele basis overleg plaatsvindt 
tussen de Wzd-functionarissen waar ruimte is 
voor inhoudelijke discussie en verdieping; 

• er een keer per half jaar bijeenkomsten zijn voor 
aandachtsfunctionarissen onbegrepen gedrag 
& vrijheid en veiligheid waar verdieping plaats-
vindt op het onderwerp Wet zorg en dwang; 

• in de loop van 2021 de koppeling tussen ONS 
Nedap en Ysis is gerealiseerd zodat er een 
nulmeting gedaan kon worden. De cijfers 
kunnen niet met de cijfers van vorig jaar 
vergeleken worden omdat de definitie van 

vrijheidsbeperkende maatregelen (vanuit de 
Wet Bopz) en onvrijwillige zorg te veel van 
elkaar verschillen;

• vanaf 2022 is geregeld dat halfjaarlijks gerap-
porteerd wordt aan de IGJ.

 
Vanaf 2022 is het traject structureel ondergebracht 
bij de commissie Vrijheid en veiligheid.
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Leren en verbeteren

Leren van cliëntervaringen

Door cliëntervaringen op te halen, kunnen we de 
kwaliteit van zorg continu verbeteren. Dit wordt op 
locaties gedaan door steeds in gesprek te blijven 
met cliënten en hun naasten. Huiskamergesprekken 
en familiebijeenkomsten waren afgelopen jaar 
helaas minder mogelijk door de beperkingen 
door het coronavirus, maar die zullen opgepakt 
worden zodra dit weer kan. De cliëntenraad speelt 
een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van 
cliënten Vrijwaardbreed. 
In het najaar van 2021 heeft Vrijwaard de cliënten 
(en hun naasten) bevraagd over hun tevredenheid. 
Door de onzekere periode waar Vrijwaard zich een 
aantal jaar in bevond, was deze tevredenheid al een 
langere tijd niet uitgevraagd. De respons van 43,9% 
en een NPS van 24,6% zijn scores waar Vrijwaard 
trots op is! 

Leren van incidenten

Alhoewel cliënten door vakbekwame professionals 
worden verzorgd en veiligheidsrisico’s structureel in 
kaart worden gebracht, kunnen we niet alle inciden-
ten voorkomen. De cliënt kan bijvoorbeeld vallen. 
Is er een zorgmedewerker getuige van het incident, 
dan wordt hem of haar gevraagd om hier een 
melding van te maken. Zo kunnen we als team alles 
in het werk stellen om het incident in het vervolg 
te voorkomen of om schade zoveel mogelijk te 
beperken. Bijvoorbeeld door een valmatras op de 
grond te plaatsen. In breder teamverband wordt er 
samen met de kwaliteitsverpleegkundige bekeken 
of de zorg alle risico’s goed in kaart heeft gebracht 
en er alles aan heeft gedaan om deze tot een 
minimum te beperken. Bijvoorbeeld door ervoor te 
zorgen dat de cliënt stevig schoeisel draagt en er ‘s 
nachts oriëntatieverlichting is.

Het bespreken van de incidenten op teamniveau 
(decentraal) wordt binnen Vrijwaard vormgegeven 
in de MIC-commissie. De gegevens vanuit de 
commissie worden centraal geborgd in de stuur-
groep Kwaliteit en de Veiligheidscommissie. Zo 
leren we van de incidenten en zijn we in staat deze 
om te zetten tot preventief handelen. We betrekken 
ook de familie en mantelzorgers bij het zorgverloop 
van de cliënt en we leggen uit welke risico’s er zijn. 
Zo neem de cliënt samen met de hoofdbehandelaar 
weloverwogen beslissingen. Aan de hand van een 
risicomatrix wegen we de kans op herhaling af 
tegen de ernst van de gevolgen van een incident. In 
geval van een hoog tot extreem hoog risico, voeren 
alle kwaliteitsverpleegkundigen een prisma light 
onderzoek uit. Hierbij worden de oorzaken van een 
incident nauwkeurig geanalyseerd en onderzoeken 
we wat we kunnen verbeteren naar aanleiding van 
het incident. 

Dossieraudits

Dossieraudits zijn een belangrijk instrument om 
naast de toetsing van wettelijke vereisten ook het 
methodisch werken (met het 5-stappen model) te 
monitoren. Sinds 2021 worden de dossiers binnen 
Vrijwaard methodisch geaudit. Er zijn in 2021 in 
totaal 41 dossiers beoordeeld. De audits lieten zien 
dat er ontwikkelmogelijkheid zit op onderstaande 
punten die in 2022 zullen worden opgepakt. 

1. Zorgplannen zijn zeer uitgebreid en laten 
overlap zien

2. Er wordt onvoldoende methodisch gewerkt
3. Rapportage door ontwikkelen middels 

SOEP-systematiek 
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Kwaliteitsindicatoren

In 2021 zijn de kwaliteitsindicatoren tijdig aange-
leverd. Het gaat om indicatoren basisveiligheid en 
indicatoren vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuis-
zorg. Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
moeten twee kwaliteitsindicatoren worden 
aangeleverd: de NPS-aanbevelingsscore en de 
URL van het kwaliteitsverslag 2020. Wat betreft 
de basisveiligheidsindicatoren gaat het om het 
aanleveren van drie verplichte indicatoren: 

• Advance Care Planning, 
• bespreken medicatiefouten in het team 
• aandacht voor eten en drinken. 

Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren 
gekozen worden uit de zeven keuze-indicatoren. Eén 
van deze keuze-indicatoren mag een kwalitatieve 
(open tekstveld) indicator zijn over 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
• Percentage cliënten op de afdeling met decubi-

tus categorie 2 of hoger. 
• Deze wordt gemeten omdat wij graag de trend 

hierin willen volgen. 

Indicator 3.2 Medicatiereview
• Percentage cliënten – met een Zorg Zwaarte 

Pakket (ZZP) V&V indicatie met behandeling 
- waarbij een formele medicatiereview heeft 
plaatsgevonden in het bijzijn van een zorgme-
dewerker die medicijnen aan de cliënt verstrekt.

• Het is belangrijk om te volgen of medicatiere-
views worden gehouden om tijdig te signaleren 
of de juiste medicatie nog wordt voorgeschre-
ven. 

Indicator 5. Continentie
• Percentage cliënten op de afdeling waarbij 

een plan voor zorg rondom de toiletgang is 
vastgelegd in het zorgdossier.

Behandeling, revalidatie en 
herstel: multidisciplinaire 
topzorg

Brocacef Ziekenhuisfarmacie
In het najaar van 2021 is de samenwerking met de 
lokale apotheek gestopt om een kwaliteitsslag te 
slaan in medicatieveiligheid. Brocacef Ziekenhuis-
farmacie verzorgt vanaf 2021 de geneesmiddelen-
distributie voor de afdelingen met behandeling. 
Dit zorgt ervoor dat de distributie volledig voldoet 
aan de norm uit de veilige principes van medicatie. 
Medewerkers ervaren het als een positieve stap en 
zien in Brocacef een betrouwbare partner. 

Optimale samenwerking zorg en behandelaren
In 2022 wordt gestart met deze samenwerking 
binnen Vrijwaard. De Service Level Agreement (SLA), 
het inhoudelijke kennisdocument van optimale 
samenwerking zorg en behandeling, is hierbij 
leidend. Het positioneren van het ‘vierkant’ op de 
locatie, te weten de arts, manager, kwaliteitsver-
pleegkundige en kwaliteitsbehandelaar, moet leiden 
tot een uniforme werkwijze binnen de langdurige 
zorg waarbij zorgmedewerkers en behandelaren 
optimaal samenwerken op de veel voorkomende 
processen. Het vierkant geeft hier sturing aan. Het 
gewenste resultaat op de locaties is het ontstaan 
van verbinding tussen zorg en ABC wat onderlinge 
samenwerking en kwaliteit van zorg en behandeling 
voor cliënten betreft.
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Vastgoed 

Vastgoedtransacties
Voor de door Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
voorgeschreven afsplitsing van drie locaties van 
Vrijwaard zijn na intensieve onderhandelingen de 
contracten met Woonzorg Nederland ontbonden 
en de contracten met Woningstichting Den Helder 
overgedragen aan de koper. Voor de locatie De 
Golfstroom is met Woningstichting Den Helder 
het huurcontract herzien en met betere condities 
gehercontracteerd.

Veiligheid
In het veiligheidsdomein was voortdurende 
aanpassing op de wisselende omstandigheden 
rondom corona noodzakelijk. De (booster)vaccina-
tiecampagnes werden begeleid. Inkoop, beheer en 
logistiek van persoonlijke beschermingsmiddelen 
bleven aan de orde van de dag. De uitrol van de 
nieuwe ontruimingsplannen en bijbehorende 
BHV-kastenstructuur resulteerden in een verdere 
professionalisering van de BHV-organisatie.

Beheer bestaand vastgoed
De opgave van onze voortgang (audit) op het gebied 
van duurzaamheid in het kader van de European 
Energy Directive is ingediend. Bij de indiening is 
gebruik gemaakt van de – mede met het Milieuplat-
form Zorg en Omring ontwikkelde - methodiek van 
routekaarten naar vermindering van CO²-emissie. 
Dit is een stap in het vooruitplannen voor wetgeving 
uit zoals beoogd in het klimaatakkoord.

Vastgoed en vergrijzing
Om te anticiperen op de bovengemiddelde vergrij-
zing in de Vrijwaard regio zijn overlegtafels ingericht 
waar gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbie-
ders en -verzekeraars gezamenlijke intenties hebben 
vastgelegd. Hiermee is een structuur beschikbaar 
gericht op preventie, informele hulp, langer thuis 
wonen en bouw van zowel 24-uurs zorgvoorzie-
ningen, geclusterde woningen voor ouderen en 
een geschikte woningvoorraad voor de Kop van 
Noord-Holland. 
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Kwaliteit in één oogopslag

Relationele kwaliteit 2021 2020 2019

Cliënttevredenheid
Wonen met zorg Waardering (rapportcijfer) op Zorgkaart Nederland 9,7 9,7 9,7

Aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland 3 3 6

Waardering (rapportcijfer) onderzoek Vrijwaard 8,0 8,2 8,2

Aantal waarderingen onderzoek Vrijwaard nvt nvt 58

Thuiszorg Waardering (rapportcijfer) op Zorgkaart Nederland 8,6 8,6 8,6

Aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland 0 0 15

Professionele kwaliteit 2021 20201 20191

Klachten 30 29

Wonen met zorg Aantal klachten 13

Aantal preventieve bemiddeling 1

Aantal klachten bij klachtencommissie 0

Thuiszorg Aantal klachten 1

Aantal preventieve bemiddeling 0

Aantal klachten bij klachtencommissie 0

Onderzoek naar incidenten cliënten
Wonen met zorg Aantal PRISMA-plus onderzoeken² 0 0 0

Aantal PRISMA-light onderzoeken 3 0 0

Thuiszorg Aantal PRISMA-plus onderzoeken 0 0 0

Aantal PRISMA-light onderzoeken 0 0 0

Organisatorische kwaliteit 2021 2020 2019

Incidenten medewerkers
Wonen met zorg Aantal incidenten medewerkers 2 6 17

Thuiszorg Aantal incidenten medewerkers 0 0 1

Wat zeggen cliënten over Vrijwaard?
Mensen kiezen graag voor de locaties van Vrijwaard. 
Men woont er prettig, op een locatie in een ver-
trouwde omgeving en met ruime en lichte apparte-
menten. Velen spreken zich uit over de liefdevolle 
zorg en behulpzaamheid van de medewerkers. 
Alle locaties van Vrijwaard staan op Zorgkaart 
Nederland. Op deze website geven cliënten en/of 
hun familie een recensie en een waardering over de 
kwaliteit die ze hebben ervaren op verschillende 
gebieden. We gebruiken deze informatie actief om 

de zorg- en dienstverlening te verbeteren en de 
aantrekkingskracht te vergroten. De locaties werden 
gewaardeerd met een gemiddelde van 9,7. Vrijwaard 
Thuiszorg werd gewaardeerd met een gemiddelde 
van 8,6.

Vrijwaard had in de periode voorafgaand aan de be-
stuurlijke fusie met Omring in 2020 intensief contact 
met de IGJ waarbij de IGJ regelmatig geïnformeerd 
werd over de voortgang en risico’s. Deze gesprekken 
zijn in 2021 afgerond.

1  Klachten werden vanaf 2021 op een andere wijze geregistreerd en in de voorgaande jaren niet 
uitgesplitst naar de verschillende zorgonderdelen. 

²  PRISMA: prevention and recovery information system for monitoring and analysis.
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Medewerkers op 1

Voldoende en deskundige medewerkers die 
met plezier hun werk doen, is cruciaal voor het 
leveren van de beste zorg dichtbij. Vrijwaard zet 
daarom in op duurzaam werkgeverschap door het 
werven, opleiden, behouden en vitaal houden van 
personeel. Daar hoort ook het ontzorgen en efficiënt 
faciliteren van zorgmedewerkers bij. We investeren 
in medewerkers zodat zij samen met hun collega’s, 
hun vak professioneel en met plezier kunnen 
uitvoeren. We zetten de cliënt centraal en dus de 
medewerkers op 1.

Arbeidsmarkt, werving & 
selectie

Vrijwaard zet continu en intensief in op het werven 
van nieuwe medewerkers. Zo waren er verschillende 
arbeidsmarktcampagnes, werkt Vrijwaard nauw 
samen met Omring, gebruiken we nieuwe platforms 
en belonen we onze eigen medewerkers als ambas-
sadeur via de ‘Bring a friend’ regeling.
Door het overdragen van drie Vrijwaard locaties 
halverwege 2021 verminderde het aantal mede-
werkers bij Vrijwaard. In 2021 zijn 37 medewerkers 
in dienst gekomen. Rekening houdend met de 
uitstroom heeft Vrijwaard eind 2021 in totaal 287 
medewerkers. 

Loopbaanperspectief & 
scholingen medewerkers

Het opleiden van zorgmedewerkers is voor Vrij-
waard een speerpunt. In 2021 volgden 26 studenten 
een zorgopleiding. Dit zijn medewerkers die zich 
verder ontwikkelen en nieuwe collega’s. Daarnaast 
waren er 26 stagiaires.

Half augustus startte het Studentenpunt. Hier zijn 
alle processen rondom studenten (voorheen stagi-

aires en leerlingen) samengebracht. Dit stroomlijnt 
de dienstverlening aan studenten, samenwerkende 
onderwijsinstellingen en interne betrokkenen. 

Het Opleidingscentrum organiseert doorlopend 
een grote diversiteit aan scholing en trainingen. Een 
deel hiervan werd door de coronamaatregelen in 
aangepaste vorm uitgevoerd of tijdelijk uitgesteld. 
Tegelijkertijd is bekeken hoe leerinterventies op een 
andere manier kunnen plaatsvinden, zoals de inzet 
van e-learning, slimme bril, games en VR-bril. 

Verzuim

In 2021 was er een lichte stijging van het verzuim ten 
opzichte van 2020 (6,62% in 2021; 6,26% in 2020). 
Dit is het verzuimpercentage van Vrijwaard in zijn 
geheel, dus HulpThuis Vrijwaard en Vrijwaard samen 
(bron: Vernet). De stijging van het verzuim zien we 
echter in de gehele branche terug. Opvallend is het 
2% lagere verzuimpercentage van Vrijwaard (6,46%) 
ten opzichte van de branche (8,46%). 
De belangrijkste verzuimoorzaken waren: klachten 
aan het bewegingsapparaat (33,5%), psychische 
klachten (29%) en cardiologische klachten (12,5%). 
De uitval van medewerkers door COVID-19 (besmet-
tingen en/of quarantaine), zorgde voor extra druk 
op de roosters (met name in het eerste en vierde 
kwartaal). Ook was sprake van langere uitval door 
uitgestelde behandeling en lange wachttijden. De 
meldingsfrequentie binnen Vrijwaard (inclusief 
HulpThuis Vrijwaard) is gezakt ten opzichte van 
een jaar eerder, 0,83 in 2021 t.o.v. 0,99 in 2020. De 
sterke stijging in het laatste kwartaal doet hier geen 
afbreuk aan. 
Er was in 2021 sprake van één loonsanctie, maar 
deze is bij de afsluiting van 2021 opgeheven. De 
structurelere opvolging waarin medewerkers de 
bedrijfsarts zien, resulteert in meer zicht op arbeids-
ongeschikte medewerkers en hun mogelijkheden. 
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Daarnaast draagt het bij aan het op orde houden 
van de dossiers. Ook in 2021 maakten we gebruik 
van Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT’s) tussen 
Bedrijfsarts, Teamleider en HR Adviseur.

Aantrekkelijk werkgeverschap 
en ontzorgen van medewerker 

Omdat we vinden dat onze medewerkers goede 
arbeidsvoorwaarden verdienen, streeft Vrijwaard 
landelijk naar een goede CAO VVT. Daarnaast 
zetten we in op aantrekkelijk aanvullende 
arbeidsvoorwaarden zoals de fietsenregeling, 
thuiswerkvoorzieningen en een collectieve arbeids-
ongeschiktheidsverzekering.
We ontzorgen medewerkers door betere service en 
gebruiksvriendelijkere administratieve processen 
en systemen. De informatie voor medewerkers 
is makkelijk vindbaar en begrijpelijk. In 2021 
verscheen de P&O Nieuwsbrief tweemaandelijks. 
In deze nieuwsbrief staan onderwerpen die voor 
medewerkers van belang zijn.

Voor alle medewerkers die in de periode oktober 
2020-15 juni 2021 hebben gewerkt, heeft Vrijwaard 
bij de overheid voor de tweede keer een zorgbonus 
aangevraagd. De aanvraag is volledig toegekend 
waardoor we iedereen die voldeed aan de criteria, 
de zorgbonus van € 384,71 netto konden uitbetalen 
in december 2021. In totaal hebben 401 Vrijwaarders 
deze zorgbonus ontvangen. 

Medewerkersonderzoek

In juni-juli 2021 was het organisatie breed medewer-
kersonderzoek. De respons was 67,1%. De bench-
mark VVT ligt op 50%. Het cijfer was gemiddeld 
een 7,1. Dit is een heel mooie uitkomst gezien de 
moeilijke periode die Vrijwaard heeft doorgemaakt. 

In het najaar gingen de teams met hun manager 
over de teamuitkomsten in gesprek over wat er al 
heel goed gaat en wat er nog beter kan. 
De uitkomsten op centraal niveau zijn verwerkt 
in een uitgebreide analyse en worden gebruikt 
in de jaarplannen en in het strategieprogramma 
‘Medewerker op 1’.
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Medezeggenschap cliënten, 
medewerkers en professionals

Medezeggenschapsstructuur cliënten
De locaties van Vrijwaard worden vertegenwoordigd 
door één cliëntenraad. Deze raad is samengesteld 
op basis van werving en selectie vanuit verschillen-
de (potentiële) cliëntengroepen in de maatschappij. 
Elke locatie heeft een vast aanspreekpunt binnen de 
cliëntenraad.
In 2021 bracht de cliëntenraad over de volgende 
onderwerp advies uit:

• Begroting 2022 en jaarrekening 2020
• Kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg
• Meldkamer c.q. receptie Ten Anker en De 

Golfstroom
• Klachtenregeling
• Kwaliteitsjaarplan 2022
• Verbouwing keuken/restaurant De Golfstroom
• Profielschets lid Raad van Toezicht

Medezeggenschapsstructuur medewerkers
Vrijwaard heeft één ondernemingsraad. De 
ondernemingsraad overlegt achtwekelijks met de 
Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de 
ondernemingsraad voert tussendoor een agen-
daoverleg. Bij veel beleidsontwikkelingstrajecten 
zijn vertegenwoordigers van de ondernemingsraad 
vroegtijdig betrokken.
In 2021 is de ondernemingsraad gevraagd te 
adviseren over de volgende onderwerpen: 

• Begroting 2022
• Jaardocument 2020 inclusief kwaliteitsverslag
• Kwaliteitsjaarplan 2022
• Regeling crisisbereikbaarheid
• Aansturing Vrijwaard
• Meldkamer c.q. receptie Ten Anker en De 

Golfstroom
• Verbouwing keuken/restaurant De Golfstroom 
• Profielschets lid Raad van Toezicht

In 2021 heeft de OR instemming verleend met 
betrekking tot de volgende instemmingsvragen 
vanuit de Raad van Bestuur: 

• Thuiszorg Vrijwaard
• Klachtenregeling
• Lestijdvergoeding
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Bedrijfsvoering en risicomanagement

Inleiding: ontwikkelingen 
gedurende het boekjaar

Onverminderd zijn we in 2021 geconfronteerd 
met de gevolgen van het coronavirus en zetten we 
vooral in op het minimaliseren van de impact voor 
cliënten en medewerkers. Thuiswerken was veelal 
het devies. Gelukkig hebben we in 2020 al veel 
waardevolle inzichten opgedaan waardoor we goed 
inzicht hadden op de ontwikkelingen. Ook als het 
gaat om de impact op onze bezetting op locaties 
en de extra uitgaven. De financiers hebben voor 
2021 een compensatieregeling ontwikkeld die de 
financiële risico’s net als in 2020 in belangrijke mate 
zijn afdekt. 

Bedrijfsvoering en financiën
Zoals vermeld in de paragraaf over de ontwikkelin-
gen gedurende het boekjaar, had het coronavirus 
een grote invloed op de ontwikkelingen binnen 
onze organisatie. Er was beperkte leegstand op onze 
locaties Wonen met Zorg. Soms bewust vanwege 
onvoldoende beschikbaarheid van personeel. Ook 
nam de omzet binnen de wijkverpleging af vanwege 
de weinige aanmeldingen van nieuwe cliënten en 
het vertrek van een aantal medewerkers. Naast 
daling van de opbrengst waren er extra kosten voor 
aanschaf van onder meer persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en schoonmaakkosten vanwege het 
coronavirus. In 2021 is door hoger verzuim duidelijk 
een stijging in de personeelskosten zichtbaar die 
ook als meerkosten aangemerkt kunnen worden. 
Voor de gederfde opbrengsten en extra kosten 
hebben financiers compensatieregelingen ontwik-
keld waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn 
gebleven. 
De financiële ratio’s blijven minimaal op peil, 
het vermogen neemt toe. Voor 2022 wordt een 
specifieke resultaatbestemming voor het personeel 
voorbereid om de uitdaging van het tekort het hoofd 

te bieden. Voor een specifiekere toelichting op de 
jaarrekeningposten verwijzen wij naar de toelichting 
per post in de jaarrekening.

De integratie van Vrijwaard moet een zorgvuldig 
proces zijn waarbij er voldoende tijd is om tot een 
goede integratie van systemen en processen te 
komen. In 2022 vinden verdere voorbereidende 
werkzaamheden plaats om per 1 januari 2023 
Vrijwaard volledig te hebben geïntegreerd, tegelijk 
met het voorgenomen moment van de juridische 
fusie. 

Financiële informatie 2021 
(bedrijfsvoering/financiën)

In 2021 behaalde Vrijwaard een positief resultaat 
van € 0,9 miljoen. Daarmee realiseerden we een ren-
dement van 4,9%. Afgelopen boekjaar was wederom 
een turbulent jaar vanwege de COVID-19-crisis en 
de verdere integratie van de bestuurlijke fusie met 
Stichting Omring. Onderdeel en voorwaarde vanuit 
ACM was de afstoting van een 3-tal remedielocaties. 
Per juli 2021 is aan deze voorwaarde voldaan en 
heeft Aristozorg de voornoemde locaties overge-
nomen. De COVID-crisis zorgde voor de nodige 
omzetbeperkingen en meerkosten, 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 onder druk 
door toenemende zorgzwaarte, werkdruk en 
stijgende ICT-kosten. Het verzuim nam toe vanwege 
de COVID-19-crisis, met name de Delta-variant. 
De toegekende extra middelen verpleeghuiszorg 
hebben we besteed aan meer handen aan het bed 
én aan inspanningen om de werkdruk te vermin-
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deren. Dit om aan de vereisten van kwalitatief 
goede zorg te voldoen. In 2021 is vanuit de CAO een 
salarisverhoging van 3,0% verwerkt. 
 
De omzet is lager dan in 2020. De omzetverlaging 
danken we voornamelijk aan de afstoting van de 
zogenaamde remedielocaties. Daarnaast is de 
impuls van de eerdergenoemde kwaliteitsgelden in 
het tarief zichtbaar. De zorgverzekeraars herkennen 
en erkennen Omring en Vrijwaard als een kwalitatief 
goede zorgaanbieder die kostenbewust te werk 
gaat. Ook speelt tariefindexering een rol. 

Het positieve resultaat van 2021 leidt tot een 
sterkere vermogenspositie. Het eigen vermogen als 
percentage van het totale vermogen is 59,1 % ultimo 
2021, tegen 48,8% eind 2020. Het eigen vermogen 
als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten 
bedraagt 21,2% eind 2021 tegen 14,4% over 2020. 
De liquiditeitsratio (current ratio) bedraagt 2,04 (in 
2020 bedroeg deze 1,58).
 
Liquiditeit, solvabiliteit en resultaat blijven 
belangrijke variabelen waarop we ook in 2021 
stuurden. De ontwikkeling van deze variabelen laat 
een stijging zien door bovengenoemde factoren. 
Dankzij het gerealiseerde positieve resultaat 
is het eigen vermogen als percentage van de 
omzet (weerstandsvermogen) fors gestegen. De 
meerjarenliquiditeitsprognose laat met de huidige 
vooruitzichten een toekomstbestendig beeld zien.

Voornaamste risico’s en onzekerheden in het 
afgelopen jaar
Het risicomanagement maakt onderdeel uit van de 
planning- en controlcyclus en heeft een verband 
met de A3-jaarplansystematiek. Doorgaans vindt, 
parallel aan het opstellen van de kaderbrief en 
concern-A3, herijking van de belangrijkste risico’s op 
strategisch niveau voor Omring en Vrijwaard plaats. 
Op een aantal vlakken heeft herijking van de risico’s 

plaatsgevonden door input vanuit de directie. 

Voor al deze risico’s zijn inschattingen gemaakt 
over de mogelijke impact en de kans waarop ze 
zich kunnen voordoen. Indien noodzakelijk nemen 
we maatregelen of hebben we deze genomen. 
Vertaling van deze hoofdrisico’s komt terug in de 
A3-jaarplannen en onderdelen van de planning- en 
controlcyclus. Daarnaast zijn de risico’s onderwerp 
van gesprek op de diverse niveaus. 

Omzet- en tariefdruk
De impact van het coronavirusis zichtbaar op de 
omzet. Overall valt deze lager uit dan begroot, met 
name binnen de locaties door lagere bezetting. Ook 
de omzet binnen de wijkverpleging daalt enigszins.
Op basis van uitgewerkte regelingen verwacht 
Vrijwaard compensatie van doorlopende kosten 
vanwege het wegvallen van een deel van de omzet 
evenals een vergoeding voor meerkosten (voor 
zowel materiële meerkosten als personele meerkos-
ten). Vanwege de toename van het verzuim wordt de 
hoogste compensatie verwacht voor toename in de 
personele kosten. Als het gaat om compensatie van 
doorlopende kosten verwacht Vrijwaard dat deze 
grotendeels binnen de afgesproken productiepla-
fonds blijven. 

In 2021 is voor het laatst sprake van een specifiek 
kwaliteitsbudget en zijn voor de laatste keer extra 
middelen ontvangen om de kwaliteit te vergroten. 
Als het gaat om de compensatie binnen de Wlz is 
het kwaliteitsbudget voorliggend. In 2022 wordt het 
kwaliteitsbudget onderdeel van het tarief waarmee 
een beperkte toename van de opbrengst wordt 
verwacht. De integrale vergelijking die was aange-
kondigd en deels is uitgevoerd, wordt niet verder 
doorgezet door Het Ministerie van VWS. Wel is de 
druk op tarieven in 2022 voor het eerst zichtbaar. 
We verwachten een verdere daling de jaren erna. 
Op enig moment wordt ook onderhandelbaarheid 
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Categorie Risico’s op hoofdlijnen Beheersmaatregelen

Personeel Te maken met een toenemende arbeidsmarkt-
problematiek. Het is lastig om nieuwe mensen 
te binden aan Vrijwaard en Omring, met name 
niveau 3 en 4. Daarnaast is er een ongewenste 
uitstroom van personeel. We lopen risico’s rond 
het vinden van goed gekwalificeerd personeel 
en het daardoor niet goed kunnen inspelen op 
het leveren van goede en passende zorg.

Inzetten op duurzaam werkgeverschap: 
maximale inspanning en creativiteit bij het 
opleiden, werven, behouden en vitaal houden 
van de medewerkers in de zorg.

Daarnaast inzetten op slimmer werken: het 
ontzorgen en efficiënt faciliteren van onze 
zorgmedewerkers (zie ook processen en 
middelen).

Adaptief vermo-
gen en impact op 
kwaliteit

Zijn wij als Vrijwaard en Omring in staat 
proactief in te spelen op de (toekomstige) 
behoeftes van onze klant en zijn onze zorg en 
systemen voldoende klant-ingericht, zodat we 
zorg leveren met voldoende kwaliteit, passend 
bij de wens en verwachting van onze klant 
op de juiste plek? Intern is de afstemming op 
verschillende niveaus, vanuit een duidelijke 
integrale visie en strategie nog op onvoldoende 
niveau. Daarnaast moeten we ons voorbereiden 
op de impact van schaarste op de arbeidsmarkt 
op de kwaliteit van zorg.

Het ontwikkelen van een gedegen visie op het 
gebied van digitalisering en zorgtechnologie. 
Daarnaast het benutten van systemen om beter 
klant-ingericht te kunnen werken (o.a. Salesfor-
ce) vanuit een duidelijk veranderverhaal. Met 
de juiste informatie via o.a. BI-tool. Aandacht 
voor verandervermogen (bereidheid is er wel), 
executiekracht, focus en samenhang. Daarnaast 
specifieke aandacht voor aanpassing aan 
schaarste op de arbeidsmarkt (zie risicoperso-
neel).

Processen en 
middelen en 
compliance

Er blijven risico’s rond het bieden van de juiste 
processen en middelen voor medewerkers. 
De continuïteit van een passend zorgapplica-
tielandschap staat op de rol met als focus een 
gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving 
waar mogelijk geïntegreerd binnen Omring. 
Het risico rond veilig omgaan met gegevens 
(compliance) blijft.

De herstructurering van de zorgdomotica 
voorzieningen en de inrichting van digitale 
gegevensuitwisselingen met zorgpartners in de 
regio blijven speerpunten. Tegelijkertijd wordt 
er doorgewerkt aan het implementeren van het 
Informatiebeveiligingsbeleid volgens NEN7510 
en Integraal Service Management volgens 
NEN7510.

Financiering en 
Vastgoed

De eisen rond financiering en de verantwoording 
richting externen zijn veranderlijk. Er blijven 
risico’s met betrekking tot (systeem)wijzigingen 
in financiering en regelgeving. Rond vastgoed 
lopen we risico’s vanwege niet volledige 
vergoedingen NHC en de mogelijke verdere 
doorvoering scheiden wonen en zorg.

Risico’s in financiering en verantwoording zijn 
onderwerp van gesprek in o.a. de treasury com-
missie en verkoopteams (zie ook risicomatrices), 
waar gewenst invloed op bekostigingsmodel 
met ketenpartners, zoals Actiz.

Jaarlijkse evaluatie van de meerjarenvastgoed 
exploitatie waarmee inzicht blijft in de impact 
van scheiden wonen en zorg.

Actualiseren vastgoedstrategie en nieuwe 
consultant financieringsarrangementen in 2022.
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van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) 
verwacht. In het regeerakkoord zijn daarnaast di-
verse elementen aanwezig die onzekerheid met zich 
meebrengen, zoals positionering van het onderdeel 
behandeling binnen de Wlz die mogelijk wordt 
overgeheveld naar de ZVW (Zorgverzekeringswet). 

Terugdringen administratieve lastendruk niet 
eenvoudig 
Het terugdringen van administratieve lasten is 
complex. De veranderingen binnen verschillende 
domeinen zijn groot en elk domein heeft zijn eigen 
wensen en eisen. De verantwoordingseisen nemen 
toe. Daarnaast lijkt ook de materiële controle vanuit 
bijvoorbeeld de zorgverzekeraars te groeien en 
hebben we te maken met toenemende complian-
ce-eisen (zoals vanuit privacy). Dit leidt tot de wens 
de interne beheersing te versterken. Vrijwaard en 
Omring bewegen zelf naar meer risicogerichte en 
systeemgerichte controle, bijvoorbeeld door bij 
specifieke issues te kijken wat de beste manier is 
om beheersing te realiseren. In plaats van achteraf 
te controlerenkijken we naar alle mogelijkheden, 
waaronder afdwingen van elementen in het sys-
teem. Daarbij nemen we altijd de impact mee die dit 
heeft op de werkzaamheden van de medewerker. 
Uiteraard zorgde het coronavirus in 2021 voor extra 
lastendruk. De opzet en afwikkeling van de opge-
zette compensatieregelingen vraagt veel van een 
zorgorganisatie, zeker wanneer die zorgorganisatie 
opereert binnen alle zorgvormen en domeinen en 
er onderlinge elkaar beïnvloedende verbanden 
tussen financieringsstromen aanwezig zijn. Omdat 
we hebben geleerd van 2020 kunnen we hier in de 
toekomst beter op inspelen.

Op basis van de afstemming omtrent de coronacom-
pensatie lijkt een vorm van horizontaal toezicht een 
stip op de horizon die verder weg ligt dan wenselijk. 
Het is en blijft laveren tussen de mate van interne 
beheersing en acceptabel geachte risico’s. In dit licht 

is in 2021 het begrip ‘risk appetite’ (risicobereidheid) 
geïntroduceerd. Bewust vaststellen waar je als or-
ganisatie risico wil lopen en waar niet. Ondanks de 
uitdaging wat horizontaal toezicht betreft, bewegen 
we wel deze kant op. We bekijken in hoeverre we 
risico’s aan de voorkant kunnen beheersen (door 
bijvoorbeeld bepaalde inrichting van een systeem) 
in plaats van er achteraf voor te controleren. Deze 
beweging is ingezet en zetten we onverminderd 
door. 

Personeel
Eerder is beschreven dat er veel inspanningen zijn 
verricht om medewerkers aan te trekken, te behou-
den, ontwikkelen en vitaal te houden. Het risico 
op onvoldoende gekwalificeerde medewerkers 
door de arbeidsmarktproblematiek blijft aanwezig, 
zeker voor de langere termijn. Er is een ongewenste 
uitstroom van personeel en een verhoging van het 
verzuim. We lopen daarmee het risico niet goed 
te kunnen inspelen op het leveren van goede en pas-
sende zorg. Om dit risico te beheersen willen we er 
samen met Omring voor zorgen dat medewerkers bij 
ons blijven en bij ons willen komen door de meest 
aantrekkelijke werkgever van de regio te zijn. We 
investeren volop in onze medewerkers, in hun vak-
manschap en hun fysieke en mentale gezondheid. In 
de werving voeren we arbeidsmarktcampagnes en 
we doen extra opleidingsinspanningen. We richten 
ons op leerlingen en zij-instromers. Daarnaast 
zetten we samen met Omring in op slimmer werken 
door het ontzorgen en efficiënt faciliteren van onze 
zorgmedewerkers. 

Vastgoed 
In het vastgoedbeleid blijft het risico op teruglopen-
de inkomsten voor de dekking van kapitaallasten 
aanwezig door het mogelijk verder doorvoeren 
van scheiden van wonen en zorg en de tariefdruk 
op de NHC. De aanspraak op een volledig ingericht 
appartement of kamer met (veiligheids)voorzienin-
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gen vertalen we naar arrangementen met privé- en 
gemeenschappelijke ruimtes met aangebrachte 
voorzieningen en diensten.

ICT
Gezien het essentiële belang van de informatie-
voorziening voor de bedrijfsvoering van Vrijwaard, 
vormt de beheersing van de risico’s die deze 
informatievoorziening in gevaar brengen een 
steeds belangrijker aandachtsveld voor het (ICT-)
management. In het afgelopen jaar is dan ook een 
groot aantal activiteiten uitgevoerd gericht op het 
identificeren en reduceren van de ICT-risico’s. 

Ontvlechting overgedragen locaties Vrijwaard en 
integratie met Omring
Het jaar 2021 stond in het teken van ontvlechting 
van de overgedragen locaties van Vrijwaard en 
de integratie met Omring. Het verbeteren van de 
beschikbaarheid en continuïteit van ICT-voorzienin-
gen was een grote uitdaging. Gezien de risico’s en 
de gevoeligheid van deze informatie is de privacy 
officer hier nauw bij betrokken geweest. 
De gehele ontvlechting van de drie overgedragen 
locaties wordt begin 2022 afgerond. De integratie 
met Omring is een groot project dat we zorgvuldig 
vormgeven en 31 december 2022 zullen afronden. 
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Bestuur en toezicht 

Raad van Bestuur 

Stichting Vrijwaard is bestuurlijk gefuseerd met 
Stichting Omring en kent een structuur met een 
tweehoofdige Raad van Bestuur die bestaat uit 
mevrouw drs. A.J.J. Buwalda (voorzitter) en de heer 
drs. E.F. Kraanen. Binnen de Raad van Bestuur is 
een portefeuilleverdeling vastgesteld. Doel van de 
portefeuilleverdeling is een evenwichtige verdeling 
van taken en aandachtsgebieden, aansluitend bij 
de kwaliteiten. Bovendien structureert de verdeling 
(een deel van) de interne en externe communicatie. 
De Raad van Toezicht heeft de portefeuilleverdeling 
goedgekeurd.

Nevenfuncties Raad van Bestuur

A.J.J. Buwalda:
Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat
Voorzitter Raad van Toezicht Vilans

E.F. Kraanen:
Eigenaar De Daadschappij
Voorzitter Koplopersgroep de Zorgzame Stad 
Lid van de Adviesraad “Duurzaamheid in zorg en 

welzijn” van MVO Nederland 
Ambassadeur Duurzaamheid bij Actiz
Ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg voor Noord 

Holland Noord

Beloningsbeleid en accreditatie Raad van Bestuur 
Over 2021 is Omring, conform de Regeling bezoldi-
gingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, 
ingedeeld in klasse V, uitgaande van 12 punten en 
een omzet van meer dan € 150 miljoen. De indivi-
duele verantwoording inzake de Wet normering 
topinkomens is opgenomen in de jaarrekening 2021 
van Stichting Omring. 

Mevrouw Buwalda is vanaf 2016 de accreditatie 
toegekend als zorgbestuurder. Dit is opgenomen in 

het kwaliteitsregister voor een periode van vijf jaar. 
In 2021 heeft zij succesvol het traject voor heraccre-
ditatie doorlopen. De heer Kraanen zal in 2022 zijn 
eerste accreditatietraject starten.

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 Vrijwaard en Omring en de daaraan 
verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de 
Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van 
Bestuur en vervult hij 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).

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, in 
2022 volgt een actualisatie van de statuten en 
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reglementen op basis van de Zorgbrede Governan-
cecode 2022. Ook wordt de toezichtvisie hiermee in 
lijn gebracht. 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 en Omring voor cliënten, hun 
verwanten, medewerkers en burgers stellen 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. 

Vanuit een solide strategische oriëntatie hebben 
Vrijwaard en Omring gekozen voor een duidelijk 
profiel als verbindende en vernieuwende aanbieder 
van complexe zorg en behandeling aan kwetsbare 
ouderen en chronisch zieken. De uitwerking hiervan 
in de praktijk en de randvoorwaarden die nodig 
zijn om deze ambitie te realiseren, hebben een 
belangrijk deel van de agenda bepaald voor de 
Raad van Toezicht. Hierbij past een open, lerende 
en kritische dialoog. Dit stelt eisen aan de kwaliteit 
van de relatie tussen Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht en vergt een goede informatievoorziening 
en een betrokkenheid die zich niet beperkt tot 
het gesprek tussen Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht. 

Informatievoorziening 
Adequate informatievoorziening is een belang-
rijke basis om goed toezicht te houden. Er is een 
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 ontwik-
kelingen binnen Vrijwaard en Omring, inclusief 
mediaberichten. In dit overzicht ligt het accent op 
actuele beleidsontwikkelingen. Tussentijds brengen 
we de Raad van Toezicht met nieuwsflitsen 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. De informatiepositie van de Raad van 
Toezicht is een doorlopend punt van aandacht. Als 
aanvullende informatie noodzakelijk is, acteren 
we hierop. Vooral rond corona en de fusie tussen 
Vrijwaard en Omring is dit aan de orde geweest en 
hebben we de Raad van Toezicht uitgebreider en 
frequenter geïnformeerd over de impact en risico’s. 

Vergaderingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kwam in 2021 zes keer in een 
reguliere vergadering bijeen. De reguliere verga-
deringen startten met een korte voorbereidende 
bijeenkomst en bij de aansluitende vergaderingen 
was de Raad van Bestuur aanwezig. De voorzitter 
van de Raad van Toezicht heeft periodiek overleg 
met de Raad van Bestuur gevoerd en regelmatig 
telefonisch of per e-mail contact gehad met leden 
van de Raad van Bestuur. In 2021 is geen sprake 
geweest van afwezigheid bij reguliere en commissie-
vergaderingen.

Behandelde onderwerpen Raad van Toezicht 
2021
De hieronder genoemde onderwerpen zijn bespro-
ken in de Raad van Toezicht Omring en Vrijwaard, er 
is geen onderscheid gemaakt in wat voor Vrijwaard 
of Omring van toepassing was. 
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• Jaarrekening 2020 en begroting 2022 
Conform de statuten heeft de Raad van 
Toezicht het jaardocument en de jaarrekening 
2020 onderzocht en uitvoerig besproken in 
aanwezigheid van de externe accountant. 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 2020 
vast te stellen en is decharge verleend aan de 
Raad van Bestuur over het gevoerde beleid 
en beheer in 2020. Eind 2021 heeft de Raad 
van Toezicht het besluit tot vaststelling van de 
begroting 2022 goedgekeurd.

• Corona 
Gedurende het jaar is de Raad van Toezicht 
weer nauw 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 Omring en hoe dit geweest is voor betrokken 
medewerkers en cliënten. De raad heeft zich 
onder de indruk getoond van de slagvaardig-
heid 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.

• Herstelproces Vrijwaard 
In augustus 2020 heeft de ACM een vergunning 
onder voorwaarden afgegeven voor de be-
stuurlijke fusie met de stichtingen Vrijwaard en 
HulpThuis Vrijwaard. De bestuurlijke fusie is per 
1 oktober 2020 ingegaan. De ACM heeft gesteld 
dat om de fusie te kunnen voltrekken drie 
locaties van Vrijwaard moeten worden afgesto-
ten, dit heeft in 2021 geleid tot de overdracht 
van deze locaties aan AristoZorg. Verder stond 

2021 vooral in het teken van de herstelopgave 
bij Vrijwaard, dit proces is met regelmaat aan de 
orde geweest in de Raad van Toezicht.

• ICT-ontwikkelingen 
In 2021 stond het ICT-dossier structureel op 
de agenda. Met name de overgang naar een 
nieuw zorgdossier is nauwlettend gevolgd tot 
de afronding van de invoering eind 2021. Ook 
was er specifieke aandacht voor de informatie-
beveiliging, privacy en de ICT-infrastructuur bij 
Vrijwaard. De ICT-ontwikkelingen zijn bespro-
ken in aanwezigheid van de Chief Information 
Officer (CIO) en de bestuursadviseur ICT.

• Personele ontwikkelingen 
De ontwikkelingen op P&O-gebied zijn gedu-
rende het jaar enkele keren besproken, onder 
meer aan de hand van de reguliere rapportages. 
In 2021 is een breed onderzoek gedaan naar de 
tevredenheid van medewerkers bij Omring en 
Vrijwaard en de uitkomsten zijn gepresenteerd 
en besproken in de Raad van Toezicht. Ook de 
verzuimontwikkeling is regelmatig besproken 
onder meer vanwege de impact van corona.

• Kwaliteit 
Kwaliteit is in 2021 behandeld aan de hand 
van de uitkomsten van de ISO-audit 2021 en 
het kwaliteitsplan 2022. Daarnaast koppelt 
de commissie kwaliteit, veiligheid en werk 
structureel de werkbezoeken die zij hebben 
afgelegd terug. 

Auditcommissie
De Auditcommissie is in 2021 viermaal bijeen-
geweest in formele vergadering. De commissie 
bestaat uit de heren Littooij (voorzitter), Daams en 
vanaf september de heer Van de Louw die de heer 
Velzel is opgevolgd. Tussentijds heeft de commissie 
regelmatig verdiepend of adviserend overleg gehad 
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met de Raad van Bestuur, met name over het 
fusieproces van Omring met Vrijwaard. Naast de 
reguliere onderwerpen, zoals de managementletter, 
jaarrekening en begroting heeft de Auditcommissie 
aandacht besteed aan de voortgang bij Vrijwaard, 
de resultaatontwikkeling in 2021, de alliantie met 
VGZ, de financiële meerjarenplanning en vastgoe-
dexploitatie, risicomanagement, de voortgang 
van de vastgoedprojecten en de ontwikkelingen 
op ICT-gebied. Specifieke aandacht is besteed aan 
de impact van corona op de bedrijfsvoering en de 
compensatiemaatregelen.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in het 
afgelopen jaar driemaal bijeengeweest. 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 in 
2021 digitaal werkbezoek om te spreken met lokale 
zorgmedewerkers, andere professionals en leden 
van de lokale cliëntenraad. Deze bijeenkomsten 
hebben een open karakter: niet alleen wat goed 
gaat komt aan bod, de leden richten zich ook op de 
onderwerpen waar zorgen over zijn en hoe daarmee 
wordt omgegaan. In 2021 bracht de commissie 
digitale werkbezoeken aan enkele Vrijwaardlocaties 
en was er een gesprek met leden van het corona-
beleidsteam. De commissie Kwaliteit en Veiligheid 
bestaat uit mevrouw Op het Veld (voorzitter) 
mevrouw Van Klaveren en tot september 2021 ook 
mevrouw Schuurmans. 

Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw 
Wydoodt en de heer Littooij (voorzitter), is twee-
maal bijeengeweest 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 gestruc-
tureerd persoonlijke voortgangsgesprekken met de 
Raad van Bestuur. 

Overleg met de accountant 
Overleg met de accountant vond tweemaal plaats. 
In april 2021 zijn de jaarstukken 2020 goedgekeurd 
in de Raad van Toezicht na een toelichting van en 
bespreking met de accountant. In december 2021 
is in aanwezigheid van de accountant de manage-
mentletter 2021 besproken. 

Reflectie op eigen functioneren 
De Raad van Toezicht heeft over 2021 een zelfe-
valuatie uitgevoerd waarbij alle leden en de Raad 
van Bestuur zijn betrokken. Er is teruggekeken op 
een jaar met wisselingen in de raad, het invoegen 
van de nieuwe leden en het vinden van een nieuwe 
balans. Ook de bezetting van de commissies en de 
verschillende expertisegebieden binnen de raad zijn 
besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze 
van toezicht en het verder uitwerken van de toe-
zichtvisie. Tot slot is verder inhoud gegeven aan het 
toezicht op de voortgang van de herijkte strategie en 
de samenwerking met de Raad van Bestuur, waarbij 
nadrukkelijk gezocht wordt naar een goede balans 
tussen controleren, adviseren en inspireren.

Deskundigheidsbevordering
Binnen de Raad van Toezicht is permanente 
aandacht voor deskundigheidsbevordering, zowel 
gericht op actuele kennis van relevante dossiers in 
de zorgsector als op het verder ontwikkelen van de 
toezichthoudende rol. In de jaarlijkse zelfevaluatie 
zijn hierover afspraken gemaakt waarbij de raad 
beschikt over een eigen budget voor deskundig-
heidsbevordering.
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Samenstelling, benoemingen en rooster van 
aftreden
In het onderstaande overzicht hebben we de actuele 
samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 
2021 en het rooster van aftreden opgenomen. In de 
Raad van Toezicht is een vacature ontstaan door het 
vertrek van mevr. Schuurmans. Naar verwachting 
kan deze vacature begin 2022 ingevuld worden. 
Verder heeft de heer Velzel de Raad van Toezicht 
verlaten en is zijn vacature vanaf september 2021 
ingevuld door de heer Van de Louw. Omdat de 
Raad van Toezicht in de afgelopen twee jaar op 
vier plaatsen is gewijzigd, is unaniem besloten de 
zittingsduur van de voorzitter mevr. Wydoodt met 
één jaar te verlengen met het oog op behoud van 
continuïteit, kwaliteit en stabiliteit in de raad.

Nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht 
Vrijwaard en Omring in 2021

Mevrouw dr. A.I.M.C. Wydoodt (1963)
Lid Raad van Bestuur ETZ (Elisabeth Tweesteden 

Ziekenhuis), Tilburg (hoofdfunctie)
Lid Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis

De heer Drs. P. Littooij (1958)
Lid Raad van Bestuur/CFO a.i. bij Lentis in Zuidlaren 

(hoofdfunctie tot 1-2-2021)
Directeur a.i. bij Zaans medisch centrum in 

Zaandam (hoofdfunctie 1-2-2021 tot 1-9-2021)

Voorzitter Raad van Toezicht van Hof en Hiem in St 
Nicolaasga

Lid Raad van Toezicht van Streekziekenhuis 
Winterswijk in Winterswijk 

Lid Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland te 
Amstelveen (vanaf 1-9-2021)

De heer Dr. ir. J. Daams (1973)
Programmadirecteur integrale safety organisatie 

en sr. manager compliance, continuity, risk bij 
Royal Schiphol Group (hoofdfunctie)

Mevrouw Dr. A. Op het Veld (1976)
Director Government & Public Strategy 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 (1964)
Adviseur divisie Maatschappelijk & Specialistisch 

GGZ Noord-Holland-Noord te Heerhugowaard 
(hoofdfunctie)

De heer C.H.L.M. van de Louw (1963)
Directeur-generaal Ketenregie (hoofdfunctie)
Ministerie van Financiën
Programma Directoraat-Generaal Herstel Toeslagen

Naam + installatiedatum 2021 2022 2023 2024 2025 Periode

Petra van Klaveren (01-10-2014) X 2e periode

Anita Wydoodt (01-11-2014) X 2e periode

Peter Littooij (01-07-2019) X 1e periode

Anouk Op het Veld (18-09-2020) X 1e periode

Jasper Daams (18-09-2020) X 1e periode

Coen van de Louw (14-09-2021) X 1e periode

Vacature
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De heer ir. E. Velzel (1963) (afgetreden juni 2021)
CEO PGGM NV (hoofdfunctie)
Lid Raad van Commissarissen Klaverblad 

Verzekeringen 
Lid Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen

Mevrouw prof. Dr. M.J. Schuurmans (1965)  
(afgetreden september 2021)
Directeur Professionals in de Zorg, hoogleraar 

Verplegingswetenschap UMCU/UU 
(hoofdfunctie)

Lid Raad van Toezicht Patiëntenfederatie

Honorering Raad van Toezicht 
De honorering voor de Raad van Toezicht van Vrij-
waard en Omring is gebaseerd op de Wet normering 
topinkomens, klasseindeling V en is in 2021 door 
de Raad van Toezicht vastgesteld. De honorering 
bedroeg in 2021, conform normbedragen van de 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 
Zorg en Welzijn (NVTZ) voor ieder lid € 16.700 en 
voor de voorzitter € 25.080 exclusief btw per jaar. Er 
zijn geen vergoedingen betaald voor reiskosten. 

Onafhankelijkheid
De Raad van Toezicht hanteert strikte bepalingen 
wat betreft onverenigbaarheid en onafhankelijk-
heid. 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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Met een herijking van de strategie bouwen Vrijwaard 
en Omring verder aan de maatschappelijke opgave 
de langdurige zorg houdbaar, beschikbaar en 
toegankelijk te houden. Daarnaast gaan we de 
gevolgen merken van het nieuwe regeerakkoord 
waarbij de eerste tekenen zichtbaar zijn van 
ingrepen die op onderdelen impactvol zullen zijn. 
Ongeacht de uitdagingen die we tegemoetzien, is 
en blijft één van de belangrijkste speerpunten de 
aandacht voor de kwaliteit van het werk van onze 
zorgprofessionals; het echte kapitaal waar we zuinig 
op moeten blijven. Dit doen we door vooral te 
werken aan het inspirerend en betekenisvol houden 
van hun werk. 

We zien voor 2022 de eerste uitdaging als het 
gaat om druk op de tarieven op ons afkomen. Het 
begrote resultaat komt uit op neutraal, mede door 
de herstelmiddelen van VGZ. De omzet stijgt naar 
€ 227,5 mln. naar verwachting geconsolideerd met 
Omring. Het is en blijft een uitdaging om de omzet 
te realiseren vanuit de krapte aan personeel, ook 
vanwege de stijging van het verzuim die corona met 
zich meebrengt. Verdere investering in de toekomst 
vindt plaats, waarbij de strategie en de programma’s 
die hierin zijn opgenomen richtsnoer zijn. Inves-
teringen zijn nodig in onder meer de ontwikkeling 
naar meer digitalisering, werving, opleiding en 
behoud van medewerkers, nieuwe functies voor 
onze bewoners en cliënten en regionale samenwer-
king. 

De zorgfinanciering komt onder druk te staan. In 
2022 gaan we verder met de ontwikkeling van een 
strategische alliantie met het Zorgkantoor VGZ voor 
de Wlz. 

Relevant zijn en blijven digitalisering en verdere 
samenwerking binnen de regio. Het ontvangen van 
hiervoor passende bekostiging is - ondanks dat er 
waar mogelijk gebruikt wordt gemaakt van diverse 

subsidieregelingen zoals Inzicht - een uitdaging. 
Deze subsidieregelingen zijn onder meer toegespitst 
op het (verder) ontwikkelen van informatie-uit-
wisseling tussen zorgaanbieders. In 2021 heeft de 
digitale samenwerking met andere zorgaanbieders 
binnen de regio verder vorm gekregen door het 
bundelen van initiatieven onder de paraplu van het 
Regioplatform Noord-Holland-Noord. In 2022 moet 
dit leiden tot tastbare resultaten op het gebied van 
elektronische overdracht, elektronische toedienre-
gistratie, Hospital@Home, advanced care planning 
en MedMij/PGO. 
In 2022 wordt volop ingezet op het verder verste-
vigen van datagedreven werken in alle lagen van 
Vrijwaard en Omring waarbij het ontwikkelen van 
een datagedreven cultuur voorop staat. 

Toekomstparagraaf
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Westhoek
Dyckzicht
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Juridische en organisatiestructuur

Juridische en organisatiestructuur
Vrijwaard is juridisch vormgegeven als stichting, hieronder is de organisatiestructuur vastgelegd zoals 
ingevuld na 1-6-2021.

Toelatingen
Stichting Vrijwaard beschikt over een Wlz-toelating voor alle functies. Daarnaast is Vrijwaard gecontracteerd 
door zorgverzekeraars voor het leveren van wijkverpleging en eerstelijnsverblijf. Binnen de Wmo is Vrijwaard 
door gemeenten in het werkgebied gecontracteerd voor de functies begeleiding en dagbesteding. Wmo 
schoonmaakondersteuning en praktische thuisondersteuning zijn gecontracteerd bij HulpThuis Vrijwaard.

Financiën, planning 
& control

VastgoedZorg thuis

Zorg

RvB

RvT

BestuurssecretarisCR, OR, VAR

Wonen met zorg & 
welzijn

Bedrijfsvoering

InkoopICT
HulpThuis 
Vrijwaard

Facilitair

Welzijn & 
dagbesteding

Voeding

Kwaliteit &
veiligheid

Zorgbemiddeling

ThuiszorgDe Golfstroom

Dyckzicht

Westhoek

’t Landhuis

Zorgverkoop
Personeel & 
organisatie

Zorgadministratie
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Locatieverslagen

Locatie de Golfstroom, korte 
terugblik op het jaar 2021

Algemeen
Het jaar 2021 heeft de locatie de Golfstroom 
ondanks de coronaperikelen mooie veranderingen 
opgeleverd. Zo zijn de medewerkers meer naar 
elkaar toegegroeid, ontstond er verbinding en meer 
saamhorigheid. 
Ook werd er verbinding gezocht en gemaakt met 
onze fusiepartner Omring.
De Omring heeft de locatie de Golfstroom met 
name in de coronaperiode positief ondersteund. Er 
waren verschillinde disciplines vanuit de Omring 
beschikbaar waar de Golfstroom een beroep op 
kon doen. Daarnaast is er op professionele wijze 
invulling gegeven aan de klantenreis van de bewo-
ner en wordt de locatie de Golfstroom bij het in- en 
uithuizen van bewoners begeleid en ondersteund 
door de zorgconsulente van de Omring.

Vanaf medio februari 2021 zijn de jaargesprekken 
teruggekeerd van weggeweest. Deze een op een 
gesprekken tussen leidinggevende en medewerker 
worden door de medewerkers als positief ervaren.
De thuiskamer van afdeling 1, 2 en 3 is halverwege 
de zomer van 2021 verhuisd naar een ruimte op de 
Begane Grond. Het voordeel van deze verhuizing is 
dat de bewoners vrij in de tuin kunnen verplaatsen 
en lekker van de Helderse zon kunnen genieten als 
deze schijnt.
Per 1 september 2021 wordt de teamleider onder-
steund door een teamcoach die is aangesteld op 
basis van 32 uur. De teamcoach is verantwoordelijk 
voor de coaching van het team, roosterplanning en 
klanten-/klachtenbemiddeling.

Hygiëne
In het voorjaar van 2021 zijn alle appartementen 
van de bewoners voorzien van hygiënedispensers 

en handschoenenrekken voor de medewerkers. 
Hierin is ten aanzien van hygiëne een kwaliteitsslag 
gemaakt. Ook zijn er op alle appartementen 
vuilniscontainers geplaatst met een bedienbaar voet 
pedaal.

Welzijn
Binnen het thema welzijn wordt er door alle 
disciplines bewuster persoonsgericht gewerkt. De 
activiteitenbegeleiders zijn mede door de corona-
periode steeds creatiever geworden. Ze richten 
zich meer op individuele begeleiding in plaats 
van groepsactiviteiten. Er wordt gewandeld met 
bewoners er is op een afdeling een ruimte ingericht 
voor creatieve en persoonsgerichte activiteiten.

Dagstart
Samen met afdeling kwaliteit is de locatie de 
Golfstroom eind derde kwartaal gestart met het 
inzetten van een dagstart. Per dag zijn er twee 
dagverantwoordelijken die het werkproces geduren-
de de werkdag coördineren. 

Opleiden medewerkers
Mede door de fusie is er weer een mogelijkheid tot 
het opleiden van medewerkers. De zorgvraag 
van bewoners verandert en dit vraagt ook een 
andere discipline en deskundigheidsniveau van 
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de medewerkers. In het vierde kwartaal zijn vijf 
cliëntondersteuners gestart met de helpende plus 
opleiding en drie medewerkers met het upgraden 
van hun verzorgende diploma.
De ergocoach is gestart met een opfriscursus en 
verder alle zorgmedewerkers van niveau 
1 tot met 5 volgden de training Wet zorg en dwang. 
In december is de locatieverpleegkundige gestart 
met de opleiding wondverpleegkundige.

Personeelsruimte
Mede door de coronamaatregelen werd er door de 
medewerkers gepauzeerd op de gang, voorheen 
restaurant. Van uit het AVG-perspectief gezien 
was dit niet wenselijk. Op de tweede verdieping 
in een van de leegstaande thuiskamers is er een 
personeelsruimte gecreëerd.

Cliënttevredenheidsonderzoek
In november zijn de formulieren voor een cliënt-
tevredenheidsonderzoek onder alle bewoners 
verspreid.

Frontcooking
Een verbeterpunt in 2021 voor de locatie de 
Golfstroom was de voeding. Hier waren vanuit de 
bewoners veel klachten over. Per 1 december 2021 
heeft de locatie de Golfstroom na verbouwing van 
restaurant /keuken een frontcooking gekregen. De 
maaltijden op de locatie de Golfstroom worden nu 
vers bereid. De klachten over de voeding zijn signifi-
cant afgenomen. Het eten is voor de bewoner weer 
een feestje en een kleur, geur en smaakbeleving. 

Locatie Dyckzicht

Algemeen
Ook in 2021 is er veel aandacht gegaan naar corona. 
De besmettingen onder medewerkers en bewoners 
hebben veel van ons gevraagd. De samenwerking 
met het team van ABC is versterkt en ook de 
teamleider heeft een duidelijkere rol op de locatie 
door meer fysieke aanwezigheid. 
De locatie is meer belevingsgericht ingericht door 
onder andere deurstickers. Deze investering is mede 
mogelijk gemaakt door de Vrienden van Vrijwaard. 
De prachtige stickers zorgen ervoor dat de deuren 
van de appartementen er meer uitzien als echte 
voordeuren. Verdere verbetering van de beleving op 
de gangen wordt in 2022 voortgezet.

Opleiden medewerkers
Mede door de fusie is het weer mogelijk medewer-
kers op te leiden. De zorgvraag 
van bewoners verandert en dit vraagt ook een 
andere discipline en deskundigheidsniveau van de 
medewerkers. De eerste groep cliëntondersteuners 
is gestart met de opleiding helpende plus. In april 
2022 zullen zij hun diploma behalen. Er is continue 
aandacht voor de bezetting op het gebied van 
EVV’ers en verpleegkundigen, daarom is er gestart 
met het opleiden van 2 EVV’ers en 1 verpleegkundi-
ge.

Welzijn en beweging
Er is een bewegingsagoog gestart, deze medewerker 
komt wekelijks langs voor beweegactiviteiten in 
groepsverband en/of individuele activiteiten.
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Locatie ’t Landhuis

’t Landhuis had in 2021 7 speerpunten om aan te 
werken. Hieronder wordt kort weergegeven welke 
resultaten er behaald zijn.

Rapportage cliëntdossier
Er is in de zomer 2021 een scholing geweest over 
SOEP-rapportage. SOEP staat voor Subjectie, Ob-
jectief, Evaluatie en Plan. Het is een methode voor 
het opschrijven van een rapportage in een medisch 
dossier. Een EVV’er heeft dit als eindonderwerp van 
haar opleiding gekozen en hier ook aan bijgedragen.

RAI
EVV’ers zijn verantwoordelijk voor het invullen 
van de RAI van hun cliënten, er zijn e-learnings en 
scholingen geweest om de kennis te vergroten. 

Dagstart
Elke dag vindt er een dagstart plaats met alle 
medewerkers van de verschillende etages. Hierbij 
is er 1 dagverantwoordelijke en is er een duidelijke 
taakverdeling. Door de dagstart weet het hele team 
wat er speelt op de locatie en kunnen de medewer-
kers elkaar beter ondersteunen bij hulpvragen.

Wet zorg en dwang
In april is er een scholing Wet zorg en dwang gestart 
en in mei is er een omzettingsbijeenkomst geweest. 
In deze bijeenkomst zijn alle cliënten in kaart 
gebracht wat betreft de inzet van vrijheidsbeperken-
de maatregelen en de Wet zorg en dwang.

Hygiëne
De hygiëneregels zijn in werkoverleggen besproken 
en de persoonlijke hygiëne is aangescherpt. Op de 
appartementen van cliënten zijn er handschoenhou-
ders, alcohol-, papier- en zeepdispensers geplaatst. 
De kwaliteitscommissieleden houden toezicht op de 
uitvoering van de regels en afspraken.

MIC-procedure
Er is een MIC-commissie vastgesteld, in deze com-
missie worden MIC-meldingen besproken en de rode 
draad bepaald voor overleg. De commissieleden 
hebben uitleg gegeven over de MIC-meldingen. MIC 
is een vast agendapunt geworden op locatieoverleg. 

Scholing
Er is gestart met het opleiden van cliëntondersteu-
ners tot helpende plus. Daarnaast is er ingezet op 
het opleiden van verzorgenden IG tot EVV’ers om zo 
te borgen dat er voldoende EVV’ers zijn. 
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Locatie Westhoek

Algemeen
Ook in 2021 is er veel aandacht gegaan naar corona. 
De besmettingen onder medewerkers en bewoners 
hebben veel van ons gevraagd. De samenwerking 
met het team van ABC is versterkt en ook de nieuwe 
teamleider Afra Benjamins is sinds 1 oktober op 
de locatie zichtbaarder door onder andere meer 
fysieke aanwezigheid. Ook werd er verbinding 
gezocht en gemaakt met onze fusiepartner Omring. 
Westhoek is met name in de coronaperiode positief 
ondersteund. Er waren verschillende disciplines 
vanuit Omring beschikbaar waar we een beroep 
op konden doen. Daarnaast is er op professionele 
wijze invulling geven met het in- en uithuizen 
van bewoners begeleid en ondersteund door de 
zorgconsulente van Vrijwaard.

RAI
EVV’ers zijn verantwoordelijk voor het invullen 
van de RAI van hun cliënten, er zijn e-learnings en 
scholingen geweest om zo de kennis te vergroten. 

Wet zorg en dwang
Er is een scholing Wet zorg en dwang gestart. In deze 
bijeenkomst zijn alle cliënten in kaart gebracht wat 
betreft de inzet van vrijheidsbeperkende maatrege-
len en de Wet zorg en dwang.

Hygiëne
De hygiëneregels zijn in werkoverleggen besproken 
en de persoonlijke hygiëne is aangescherpt. Op de 
appartementen van cliënten zijn alcohol-, papier- en 
zeepdispensers geplaatst.

Scholing
Er is gestart met het opleiden van cliëntondersteu-
ners tot helpende plus. Daarnaast is er ingezet op 
het opleiden van verzorgenden IG tot EVV’ers om zo 
te borgen dat er voldoende EVV’ers zijn. 

Welzijn en beweging
Binnen het thema welzijn wordt er door alle 
disciplines bewuster persoonsgericht gewerkt. De 
activiteitenbegeleiders zijn mede door de corona-
periode steeds creatiever geworden. Ze richten 
zich meer op individuele begeleiding in plaats 
van groepsactiviteiten. Er wordt gewandeld met 
bewoners er is op een afdeling een ruimte ingericht 
voor creatieve en persoonsgerichte activiteiten. Er 
is een bewegingsagoog gestart. Deze medewerker 
komt wekelijks langs voor beweegactiviteiten in 
groepsverband en/of individuele activiteiten.

Cliënttevredenheidsonderzoek
In de maand november zijn de formulieren voor een 
cliënttevredenheidsonderzoek onder alle bewoners 
verspreid.
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