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Jaarbeeld 2017 

wederzijds respect
wederzijds vertrouwen
gelijkwaardigheid

Het jaar 2017 was voor de Stichting Waardeburgh een mooi jaar. We hebben na twee jaar voorbereiding de transitie 

ingezet naar het Samen Verantwoordelijk Werken in de praktijk. Iedereen mocht op opleiding en inmiddels is de 

nieuwe organisatie ingedaald, maar zullen we in 2018 daar zeker nog verder in ontwikkelen. 

De zorg breidde zich in 2017 op alle vlakken uit, zo groeiden we door het gereedkomen van de verbouwing 

van Overslydrecht in intramurale plaatsen, verzwaarde de zorg zienderogen en groeiden we door kwaliteit en 

leveringszekerheid ook extramuraal fors. Een knappe prestatie, waarbij we door het aannemen van nieuw personeel 

ook groeiden in formatie. 

We kozen ervoor om tegen de trend in personeel niet alleen maar in de flexibele schil in te zetten, maar onze 

medewerkers meer zekerheid te geven door een vast contract aan te bieden. We zien daarin duidelijk een meerwaarde 

en onze medewerkers waarderen dat zeer.

Door alle inspanningen en een strak financieel beleid is 2017 uiteindelijk ook financieel een zeer goed jaar geworden, 

waar we een begroting hadden die negatief sloot met het oog op de investeringen in de ontwikkeling van het Samen 

Verantwoordelijk Werken. Uiteindelijk bleef er in de zorg door alle inspanning een positief resultaat over van € 13.263. 

Samen met resultaten op de huisvesting levert dat een geconsolideerd resultaat op van € 882.382. 

De zorg voor al onze cliënten en de inhoudelijke ontwikkelingen in de zorg vroegen de meeste aandacht. Het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg werd geïmplementeerd en met drie collega-instellingen in de regio vormen we, 

sinds de zomer van 2017, een lerend netwerk van hoog tot laag door de organisatie heen. Niet als verplichting uit het 

kwaliteitskader, maar als natuurlijk gegeven dat we samen meer kunnen dan alleen. 

De ontwikkelingen gaan in 2018 voort; als Raad van Bestuur spreek ik dank uit naar alle medewerkers die in 2017 ons 

hebben geholpen met de zorg en het welzijn van onze cliënten. Daarnaast spreek ik het vertrouwen uit dat Stichting 

Waardeburgh zich goed voorbereidt op de toekomst, wetende dat we in alles afhankelijk zijn van en vertrouwen op 

de hulp van de Allerhoogste.

Peter de Wit

Raad van Bestuur
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Profiel
Stichting Waardeburgh is een organisatie, met bijna zevenhonderd medewerkers en zeshonderd vrijwilligers, 

die zich richt op de zorg en het welzijn van ouderen. Waardeburgh is een organisatie die, geïnspireerd door het 

evangelie van Jezus Christus, zorg en ondersteuning biedt aan ouder wordende mensen die een beroep op ons 

doen. Wij bieden mogelijkheden aan op het gebied van zorg, wonen en behandelingen van specialisten, zoals fysio- 

en ergotherapie.

Waardeburgh beschikt over vier zorgcentra waar professionele medewerkers waardevolle zorg leveren aan onze 

bewoners. Daarnaast hebben wij een professionele thuiszorg en huishoudelijke hulp voor cliënten in de gemeenten 

Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Papendrecht. Maar ook kunnen senioren met  zorgvragen bij 

ons terecht op onze dagbehandeling (onze sociëteiten).
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Aantal cliënten 2017
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Wachtlijst

Per 31 december 2017 hebben wij 19 mensen op 

de wachtlijst staan.

Instroom

In 2017 hadden we te maken met een 

instroom van 45 cliënten naar onze intramurale 

dienstverlening.
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670 310,97 69 571

Aantal medewerkers 2017
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Aantal klachten 2017
In totaal waren er 19 klachten in 2017
Alle klachten zijn afgehandeld 
waarvan 18 intern en één 
via de regionale externe klachtencommissie.
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Raad van Toezicht (RvT)

Waardeburgh heeft een Raad van Toezicht van vijf leden, waarvan er gedurende 2017 één vacant was. De leden 

hebben de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. De Raad van Bestuur legt 

jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In 2017 zijn verschillende onderwerpen besproken. Dit waren 

onder andere:

Samenwerking met Present
Meerwaarde en mogelijkheden voor samenwerking onderzocht. In december 2017 hebben de Raden van Toezicht 

van beide organisaties geconcludeerd dat het te weinig meerwaarde oplevert om op korte termijn vergaande 

stappen te nemen om een verdere samenwerking aan te gaan. De interne organisatorische ontwikkelingen bij 

zowel Present als Waardeburgh en de processen in beide organisaties sluiten onvoldoende op elkaar aan om tot een 

meerwaarde te leiden voor cliënten, medewerkers en de omgeving.

 

Begroting, voortgang exploitatie en jaardocument 
Resultaten zijn prima zowel financieel als op het gebied van cliënt- en medewerkerstevredenheid en kwaliteit 

van zorg. Veel waardering vanuit de RvT is uitgesproken voor de inzet van alle betrokkenen. Waardeburgh is een 

organisatie die geworteld is in de lokale gemeenschappen en onderscheidend is door haar dienstverlening en 

identiteit. 

 

Kwaliteit aan de hand van kwaliteitsrapportage 
De kwaliteit van zorg is periodiek besproken. In dit kader is ook het kwaliteitskader verpleeghuis en het participeren 

in een lerend netwerk onderwerp van gesprek geweest. 

 

Herhuisvesting Bonkelaarplein
In verband het aflopen van het huurcontract zijn de mogelijkheden besproken om het hoofdkantoor op een andere 

locatie te huisvesten. In 2017 is de beslissing genomen om een pand aan te kopen, waar het hoofdkantoor inmiddels 

gevestigd is.

Themabijeenkomst met het MT
RvT heeft samen met het MT nagedacht over (strategische) vraagstukken en open en constructief met elkaar 

hierover van gedachten te wisselen. 

 
Locatiebezoek Pedaja en kennismaking kernteam 
Voor de RvT een zeer waardevol bezoek, om te spreken met management en medewerkers. RvT-leden krijgen zo een 

mooi beeld van de locatie en maken kennis met de leden van het kernteam.
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Centrale Cliëntenraad (CCR) 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale Cliëntenraden van Waardeburgh, behorende 

bij de vestigingen Overslydrecht en Parkzicht te Sliedrecht, Pedaja te Hardinxveld-Giessendam en De Waard te 

Alblasserdam.

De volgende personen maakten aan het begin 

van het verslagjaar deel uit van de CCR:

 De heer W.H. Blanken (Overslydrecht)

 De heer J. Erkelens (De Waard)

 De heer J. van Es (De Waard)

 MevrouwA. Mudde (Overslydrecht).

 De heer mr. J.L. Evertse, voorzitter (Pedaja)

 De heer F. Geerlof (Pedaja)

 De heer J. Drenkelford (Parkzicht)

 MevrouwC. Versteeg (Parkzicht)

Vertrokken leden:

 De heer J. Drenkelford  en De heer J. Van Es

Nieuw lid:

 De heer C. Kuit (De Waard)

Besproken onderwerpen:
a. Transformatie leidinggevend kader

b. Project Samen Verantwoordelijk Werken

c. Project Waardigheid & Trots

d. Gehouden Audit

e. Positie Linnenkamers

f. Personeelsbezetting in de avond en nacht

g. Audit Prezo 2017

h. CQ-meting 2016 (vervolgacties)

i. Vacature in de Raad van Toezicht

j. Regionale Externe Klachtencommissie

k. Project inzake de vrijheid van cliënten in het verpleeghuis Overslydrecht

Vaste punten van bespreking:
- de financiële stand van zaken

- de toekomst van Waardeburgh (samenwerking/fusie met Present)

- de ontwikkelingen in de zorg

Vergaderingen met Raad van Bestuur: 

4x

Vergadering in aanwezigheid van leden van 

de Raad van Toezicht: 1x

Vergadering m.b.t. samenwerking zorgorganisatie 

Present: 2x
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Ondernemingsraad (OR)

De OR heeft 11 leden uit verschillende disciplines en een ambtelijk secretaris. De leden zitten in verschillende 

commissies om zo het werk te verdelen en in minder tijd meer te bereiken. De vaste commissies zijn: commissie 

Financiën, de WOR-commissie (Wet op de Ondernemingsraden), de PR-commissie (o.a. de nieuwsbrief ) en de 

Arbocommissie ( preventiemedewerker en arbobeleid). In 2017 hebben er verkiezingen plaatsgevonden. Twee leden 

waren aftredend en niet herkiesbaar. Zij hebben afscheid genomen en er is één nieuw lid toegevoegd.

Onderwerpen
De OR praat mee over beleidszaken en heeft instemming- en adviesrecht. Dat wil zeggen dat de Raad van Bestuur 

bepaalde onderwerpen met de OR moet bespreken voordat ze in de organisatie verder uitgerold gaan worden. 

Bijvoorbeeld het zelfroosteren (Kader kanteling), de aanstelling van de preventiemedewerker en het preventiebeleid 

en de afspraken rondom de AVG-wet (privacy). 

Andere onderwerpen die besproken zijn:

Samenwerking met Present•	

Planbureau•	

Verkeersboetebeleid•	

Aannamebeleid•	

Procedure werving en selectie•	

Relatiegeschenken beleid•	

Nieuwe Arbo-wet •	

Gedragscode•	

Overleg en training
Iedere maand wordt er één middag vergaderd en eenmaal per zes weken is er een overleg met de Raad van Bestuur. 

De OR-leden gaan zowel als commissielid als in zijn geheel op cursus. De commissies worden in hun specifieke taken 

verder geschoold. De gehele OR krijgt bijvoorbeeld een training over  “Hoe discussieer je over bepaalde zaken die de 

organisatie aangaan”, “samenwerking tussen de OR-leden bij een moeilijk gesprek” en “hoe ga je om met non-verbale 

communicatie”. Ieder OR-lid volgt altijd een basiscursus WOR, omdat de WOR het “wetboek” voor de OR is, waarin de 

spelregels staan. 



 Jaarbeeld 2017 8 

Jaarrekening 2017

De Protestants Christelijke stichting Waardeburgh bestaat uit twee stichtingen, nl. Waardeburgh zorg en 

Waardeburgh vastgoed. Beide maken een jaarrekening op en deze jaarrekeningen worden door een externe 

accountant gecontroleerd. Beide jaarrekeningen hebben over 2017 een goedkeurende verklaring gekregen. Voor de 

details over de jaarrekening verwijzen we graag naar www.jaarverantwoordingzorg.nl. 

De geconsolideerde jaarrekening van Waardeburgh sluit op een resultaat van € 882.382. Dit resultaat wordt voor het 

overgrote deel behaald in Waardeburgh vastgoed. Waardeburgh vastgoed verhuurt de vier intramurale gebouwen 

aan Waardeburgh zorg en daarnaast vijftig aanleunwoningen in twee complexen in Sliedrecht. Waardeburgh levert 

naast de intramurale zorg in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ook extramurale zorg via de ZorgVerzekeringsWet 

(ZVW) en Huishoudelijk zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Daarnaast wordt een groot aantal 

diensten geleverd als welzijnsactiviteiten en ondersteuning aan de oudere medemens, zoals de sociëteiten, de 

Sjuttuls, alarmering en Waardeburghplus.

De geconsolideerde jaarrekening van 

Waardeburgh zorg en Waardeburgh vastgoed

is voor 2017 als volgt:

Bedrijfsopbrengsten 2017

Zorg omzet  €     21.974.918

Subsidies €           486.710 

Overige bedrijfsopbrengsten €        1.620.311

Som bedrijfsopbrengsten €    24.081.939

Bedrijfslasten

Personeelskosten €     15.884.002

Afschrijvingen €       2.103.011

Overige bedrijfskosten €        4.602.562

Som bedrijfslasten €   22.589.575

Bedrijfsresultaat €     1.492.364

Financiële baten en lasten €         -609.982

Resultaat boekjaar €         882.382

Balans 2017 2016

Activa

Materiele vaste activa €    27.464.006 €    27.185.831

Vorderingen/voorraad €      1.380.006 €      1.264.259

Liquide middelen €      2.989.783 €      3.762.137

Totaal Activa €  31.833.795 €  32.212.227

Passiva

Eigen vermogen €    13.904.622 €    13.022.239

Voorzieningen €          282.452 €          269.877

Langlopende schulden €     14.277.700 €    15.119.037

Kortlopende schulden €       3.369.021 €      3.801.074

Totaal Passiva €  31.833.795 €  32.212.227

De balansen ultimo 2016 en 2017 zijn daarmee als volgt:
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