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wederzijds RESPECT
wederzijds

vertrouwen

gelijkwaardigheid

In 2018 beleefde Waardeburgh opnieuw een mooi jaar.
Het Samen Verantwoordelijk Werken, gestart in 2017,
ontwikkelde zich als de standaardwijze van werken in
onze zorgcentra en de extramurale zorg.
We groeiden in 2018 snel in de verzwaring van de zorg.
Naast een toename van het aantal verpleeghuiscliënten
en een afname van het aantal verzorgingshuiscliënten,
werd de zorg ook thuis intensiever. Niet alleen voor
wat betreft de cliënten die zorg kregen vanuit de
zorgverzekeringswet, maar ook voor de huishouding
vanuit de WMO.

De gevolgen van de politieke keuze

resultaat over de zorg van ruim

dat cliënten langer thuis moeten

€ 535.000, boekten we ruim € 650.000

wonen, hebben we aan den lijve in

resultaat op de huisvesting. Het

de praktijk gezien en gevoeld.

totaalresultaat van Waardeburgh is
daarmee op € 1.185.000 gekomen,

Om de groei in zorg op te vangen,

geheel in lijn met de voorgaande

groeiden we ook in personele

jaren. Daarbij groeide de omzet met

omvang. De toename van 328 FTE

ruim € 3 miljoen naar ruim

inzet in 2017 naar een inzet van 365

€ 27 miljoen.

FTE in 2018, is dan ook logisch. Dat
we daarbij nauwelijks inzet hadden

Het lerend netwerk Care4Q werd

van uitzendkrachten over 2018 is

gestart in januari, met een

uniek in Nederland. De inzet van het

bijeenkomst met ruim 100 mensen

personeel is hoog geweest: samen

bij Crabbehoff in Dordrecht.

hebben we de schouders eronder

Sindsdien zien we ontmoetingen op

gezet, ook in de moeilijke periodes in

alle niveaus in de organisatie: de

het jaar, zowel in de zomermaanden

cliëntenraden ontmoeten elkaar,

bij een hele krappe bezetting als ook

de ondernemingsraden, maar ook

in de lange griepperiode

bijvoorbeeld de geestelijk verzorgers.

(>12 weken) in de winter. De zorg- en

In 2018 was er ook een eerste

dienstverlening heeft niet stil gestaan

werkconferentie waarbij de Raden

en is onverminderd op een kwalitatief

van Toezicht elkaar gesproken

hoogwaardig niveau doorgegaan.

hebben en als studiedag met elkaar
geleerd hebben als onderdeel van

Het financieel resultaat was over
2018 ook goed. Naast een positief

het lerend netwerk.

In 2018 is de begane grond van

daarna voor waardegedreven zorg

Pedaja verbouwd, zodat het pand

vanuit onze protestants-christelijke

weer een moderne uitstraling en

identiteit. We vertrouwen daarbij op

een nieuwe voordeur aan de

de hulp van de Allerhoogste. We

doorgaande weg kreeg. In 2019 is het

danken vanaf deze plaats voor alles

plan afgemaakt en zijn de huiskamers

dat we ook uit Zijn hand ontvangen.

voor bewoners gerenoveerd en is
een nieuwe tuin aangelegd. Daarna
zullen ook de leefcirkels actief
gemaakt worden en krijgen de
cliënten meer vrijheid.
Al deze ontwikkelingen passen in
de ontwikkelingen van de zorg in
Nederland. In 2018 hebben we onze
visie op de toekomst neergeschreven
in het meerjarenperspectief
2019-2023. Daarmee ligt er een
koers voor de toekomst. Dat die
toekomst door alle ontwikkelingen
ook onzekerheden bevat, is voor
iedereen helder.
We stonden in 2018 en staan als
Waardeburgh ook in 2019 en zullen

Peter de Wit
voorzitter Raad van Bestuur

PROFIEL
Waardeburgh is een organisatie, met ruim

zevenhonderd medewerkers en bijna 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 cliënten. Daarnaast hebben wij een team
voor professionele thuiszorg en huishoudelijke
ondersteuning voor cliënten in de gemeenten
Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht
en Papendrecht. Maar ook kunnen senioren met
zorgvragen bij ons terecht op onze dagverzorging
(onze sociëteiten).
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werk
GEBIED
Alblasserdam

a. Wijkservicepunt Schoorsteegt

2
2

Schoorweg 4

1.

Hoofdkantoor Bonkelaarplein

2.

Zorgcentrum De Waard

3.

Zorgcentrum Pedaja

4.

Zorgcentrum Parkzicht

5.

Zorgcentrum Overslydrecht

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht

De Alblashof 1B
2951 XR Alblasserdam

3356 BX Papendrecht

b. Wijkservicepunt De Peulenhof
VenusstraatHoofdkantoor
1a
Bonkelaarplein
3371 TN Hardinxveld-Giessendam
Bonkelaarplein 12

Papendrecht

a
Wijkservicepunt
Schoorsteegt

55

11

44

HardinxveldGiessendam
A15

b

3
3

Zorgcentrum
Overslydrecht

Dordrecht

Claversweer 1
3371 PR Hardinxveld-Giessendam

Lijsterweg 27
3362 BB Sliedrecht

Scheldelaan 3
3363 CK Sliedrecht

as
Ma
de
Ou

N3
A16

Sliedrecht

Schoorweg 4
3356 BX Papendrecht

Zwijndrecht

Claversweer11
Clavrsweer
3371 PR Hardinxveld-Giessendam

3363 EL Sliedrecht

A15

Zorgcentrum
Pedaja

Scheldelaan 3
3363 CK Sliedrecht
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CIJFERS

3589647

Aantal cliënten intramuraal 2018 				

Instroom in 2018 							
Aantal cliënten extramuraal 2018 				
Dagverzorging 						
Huishoudelijke ondersteuning 				
Verzorging en verpleging 					

358
80

1.378
75
579
724

Aantal medewerkers per 31 december 2018 		
Instroom 								
Uitstroom 								

728
138
95

Aantal fte per 31 december 2018 				
365
Instroom 								
41,42
Leerlingen (BBL) 							 39
Uitstroom 								
25,6

206

Stagiaires (BOL) 							

94

Wachtlijst op 31 december 2018 				

40

Aantal vrijwilligers 							

595

Leden Waardeburghplus op 31 december 2018 		

1.811

Instroom in 2018 							

Nieuwe leden 								

82

Aantal klachten afgehandeld in 2018

17

Deze zijn in het verbeterregister opgenomen. Alle klachten zijn
intern afgehandeld. Er zijn geen klachten extern doorgestuurd

Verzuim 2018
Q1 6,46%
Q2 5,56%
Q3 5,35%
Q4 5,86%

naar de regionale externe klachtencommissie.
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In het begin van 2018 was er de jaarlijkse ontmoeting met het MT, waarin

raad
VAN TOEZICHT

het jaarplan werd besproken. In aansluiting daarop werd stilgestaan bij het
samenwerkingstraject met Present.
In verband met de nieuwe regels rondom de Governance moesten zowel de
statuten als ook het reglement van de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur aangepast worden. Dat is in 2018 dan ook gebeurd.
De jaarrekening van zowel stichting Waardeburgh als stichting Waardeburgh
Vastgoed, als ook van Peculium werden door de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) had in 2018 veel werk aan de

vastgesteld. Daarbij waren er de nodige extra cijfers om de ontwikkelingen van

vervanging en de aanvulling van de eigen gelederen.

Waardeburgh goed te duiden en was er een goedkeurende verklaring van de

Uiteindelijk werden in 2018 drie nieuwe leden benoemd

accountant met veel waardering van beide kanten voor het geleverde werk.

en namen er twee afscheid. Voor Michiel van der Vlies en
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Margreet Kok zat de termijn er in 2018 op. Met de komst

De auditcommissie heeft twee keer vergaderd met de accountant over

van Jan van Belzen als nieuwe voorzitter en Aly van Kester-

de uitgevoerde controles en de jaarrekening. De RvT stelde de accountant

Polderman en Jan Alblas was de raad weer volledig op

opnieuw aan voor het boekjaar 2018 en gaf goedkeuring voor een versnelde

sterkte met vijf leden. Bij de werving is gekozen voor een

aflossing van de lopende leningen in verband met de aanwezige liquiditeiten.

extern bureau en samen met het bureau zijn de profielen

Als gevolg van de gewijzigde regelgeving zal Waardeburgh in 2019 van klasse 2

van de RvT-leden aangescherpt.

naar 3 gaan.
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wederzijds
vertrouwen
In het najaar ontmoetten de RvT-leden van Waardeburgh de RvT-leden van het
lerend netwerk Care4Q in een werkconferentie. Ook werd de notitie voor de
ontwikkeling van het lerend netwerk goedgekeurd. Aan het einde van het jaar
werd het meerjarenperspectief besproken en na de nodige aanpassingen en
inbreng van de RvT vastgesteld.

waardeburgh

De RvT heeft in 2018 meerdere malen gesproken met de Ondernemingsraad
en de Centrale Cliëntenraad. Tevens zijn locaties bezocht en is de bestuurder
gevraagd een plan te maken om te komen tot reductie van het
energieverbruik.

gelijkwaardigheid

Verschillende leden van de RvT hebben zich verder verdiept in het houden van
toezicht op Zorginstellingen door Raden van Toezicht. Onderling is hierover
gediscussieerd en zijn aandachtspunten toegevoegd en bijgesteld.
Uiteindelijk werd eind 2018 de begroting 2019 vastgesteld, als ook het
kwaliteitsplan. In de begroting zijn opgenomen de nieuwe kwaliteitsgelden,
welke voornamelijk voor de uitbreiding van personeel zijn ingezet, o.a. een
tweede nachtdienst per locatie, een extra geestelijk verzorger, invoering van
de EVV-er en de daarbij behorende opleiding(en).
10

wederzijds respect

centrale

CLIËNTENRAAD

(CCR)

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de vier lokale
cliëntenraden van Waardeburgh, behorende bij zorgcentra Overslydrecht en
Parkzicht te Sliedrecht, Pedaja te Hardinxveld-Giessendam en De Waard te
Alblasserdam. De volgende personen maakten in het verslagjaar deel uit van
de CCR:

Vergaderingen
De Centrale Cliëntenraad vergaderde in het jaar 2018 vier maal met de Raad
van Bestuur en wel op 15 maart, 21 juni, 20 september en 13 december 2018.
Verder vonden in het verslagjaar bijeenkomsten plaats waarbij zowel de
Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het Managementteam als de
CCR vertegenwoordigd waren. Daarbij werd specifiek gesproken over de
toekomstige ontwikkelingen. Tevens was een afvaardiging betrokken bij de
selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Onderwerpen
Vaste punten in de besprekingen vormden de financiële stand van zaken.
Door het jaar heen werden de kwartaalcijfers besproken en uitvoerig werd stil
gestaan bij de begroting en afrekening. Ook de ontwikkelingen in de zorg, de
resultaten van de jaarwerkplannen en de kwaliteitszorg kwamen telkenmale

PEDAJA

DE WAARD

De heer mr. J.L. Evertse, voorzitter

aan de orde.

De heer J. Erkelens

De heer F. Geerlof

De heer C. Kuit

afrekening
OVERSLYDRECHT
De heer W.H. Blanken
Mevrouw A .Mudde
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PARKZICHT
De heer H. Spreeuwers
Mevrouw C. Versteeg-Hoekwater

FINANCIËLE
STAND VAN ZAKEN

kwartaalcijfers
begroting

kwaliteitszorg

resultaten jaarwerkplannen
ONTWIKKELINGEN
IN DE ZORG
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Bijzondere punten van bespreking waren:

Adviezen en instemming
Daar waar op grond van de wet advies of instemming benodigd was, kon, na

•

Ondersteunen CCR door secretariaat Waardeburgh

goed overleg steeds een positief advies worden verstrekt.

•

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Over de overige onderwerpen kon in het algemeen eveneens instemming

•

Mantelzorg beleid

worden bereikt. In het enkele geval waarin in eerste instantie verschillen van

•

Nachtzorg

mening bleven bestaan, hebben zowel de Raad van Bestuur als CCR steeds

•

Procedure aanvraag bewindvoering

getracht tot elkaar te komen en dit veelal met een positief resultaat.

•

Afhandeling Prezorapport

•

Ervaringen en beleid receptiefunctie Waardeburgh

•

Betaling koffie/thee door bezoekers

•

Radicale vernieuwing

•

Budget lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad

•

Narrowcasting

•

Statuten stichting Waardeburgh

•

Profielen leden Raad van Toezicht

•

Lerend Netwerk – ervaringen en toekomst

•

Intern TV-signaal

•

Organisatie activiteitenbegeleiding

•

Maaltijdvoorziening tijdens vakantieperiode

•

Zorgkaart Nederland – deelname belteams

•

Trots en Waardigheid

•

Deelname aan onderzoek naar multiresistente bacteriën
(Erasmus MC)
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•

MPT en VPT - notitie met toelichting

•

Huishoudelijke ondersteuning en extramurale zorg

Overleg met het Zorgkantoor
Meerdere leden van de CCR woonden het overleg van de Raad van Bestuur
met het Zorgkantoor bij en konden daaraan als volwaardige gesprekspartners
deelnemen. Bijwonen van dit overleg wordt door de CCR als versterking van
haar positie ervaren.

Kwaliteit van het overleg
Het overleg, zowel met de Raad van Bestuur, als de Raad van Toezicht, vond
steeds plaats in een open en constructieve sfeer. Dit met respect voor ieders
onderscheiden verantwoordelijkheid.

RAAD

ondernemings

De Ondernemingsraad is er voor de medewerkers en de gehele organisatie en
bestaat uit 11 personen + een ambtelijk secretaris.

In 2018 is er vijf keer formeel overleg

veel speelt in het land van de zorg

In 2018 is het lerend netwerk Care4Q

Ieder lid van de Ondernemingsraad

geweest met de Raad van Bestuur.

waren de vergaderingen van de

gestart met de zorginstellingen

zit in een commissie. Deze commissie

Tijdens een overleg was ook een

Ondernemingsraad lang, erg lang.

Crabbehoff, Zorgwaard, De Blije

heeft een eigen taak binnen de

delegatie van de Raad van Toezicht

Om deze reden wordt er in 2019

Borgh en Stichting Waardeburgh.

Ondernemingsraad.

aanwezig.

een proef gedaan, waarbij de

Het doel van Care4Q is dat de

Zo is er een commissie financiën, een

Ondernemingsraad om de twee

Ondernemingsraden van de vier

commissie ARBO, een commissie PR,

Vooraf aan de overlegvergaderingen

weken korter bij elkaar komt. Hierdoor

zorgorganisaties met elkaar kunnen

een commissie WOR. Naast de

met de Raad van Bestuur is er

kan de Ondernemingsraad sneller

overleggen over verschillende

onderwerpen die door deze

altijd een bilateraal overleg. Hierbij

reageren op lopende zaken.

onderwerpen, welke variëren

commissies behandeld worden

worden de onderwerpen infomeel

De voorzitter en de secretaris

van wettelijke regelingen tot

komen er nog veel onderwerpen

besproken door twee leden van de

bereiden de vergadering voor,

de zorg aan de cliënten en de

voorbij die alle aandacht nodig

Ondernemingsraad met de RvB.

zij bepalen of een onderwerp

arbeidsomstandigheden van de

hebben. Hiervoor worden tijdelijke

Op deze manier zijn er korte lijntjes

informatief, een discussiepunt, ter

medewerkers. Hierdoor ontmoeten

commissies samen gesteld.

tussen de Ondernemingsraad en de

kennisgeving is of dat het onderwerp

de vier Ondernemingsraden van de

Denk hierbij aan commissie AVG,

Raad van Bestuur.

naar de commissie moet. Daarnaast

betreffende instellingen elkaar twee

Werven & Behouden en de Kanteling

komt iedere vergadering de

keer per jaar en kan er tussentijds

(zelfroosteren, Nedap).

Daarnaast is de Ondernemingsraad

communicatie met de werkvloer aan

contact zijn over de onderwerpen

11x bij elkaar geweest om met

de orde.

die ter tafel komen.

elkaar te overleggen. Doordat er
16
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De volgende onderwerpen zijn behandeld in 2018:

De commissie ARBO heeft regelmatig overleg gehad met het hoofd P&O en de
preventiemedewerker. Hierbij werden de volgende onderwerpen besproken:

Adviesaanvragen

Instemmingsaanvragen

•

Waardigheid en trots

•

Aanstelling preventiemedewerker

•

Aankoop Bonkelaarplein

•

Prikprotocol

•

Werving voorzitter en leden

•

Preventiebeleid besmetting

Raad van Toezicht
•
•
•

hepatitis B/C en HIV

Invoeren en implementeren

•

Deskundigheid in de zorg

functie EVV intramuraal

•

Rookbeleid

Wijziging niveau HEAD

•

Privacy documenten Instemming

Functiebenaming leden MT

•

Kader decentrale vaststelling

Concept begroting 2019

Het thema
gezond in
Waardeburgh

Invoering
saladebar voor
medewerkers op
alle locaties

werktijden
•

Aanpassing
arbeidsomstandighedenbeleid

•

Vergoeding uren E-learning

•

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Het rookbeleid

Het verzuim
binnen
Waardeburgh

Het
stoppen met roken
traject i.s.m. de
preventiemedewerker

Bonkelaarplein
Ook heeft er door de invoering van de nieuwe ARBOwet een oriënterend
jaargesprek plaatsgevonden met de ARBOdienst en de ARBO-arts.
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rekening

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2018

2017

Zorgomzet

€ 24.760.888

€ 21.974.918

Subsidies

€

546.194

€

486.710

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.739.733

€

1.620.311

Som bedrijfsopbrengsten

€ 27.046.815

€ 24.081.939

Personeelskosten

€ 17.417.969

€ 15.884.002

(WLZ), extramurale zorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW) en huishoudelijke hulp

Afschrijvingen

€

3.104.528

€

2.103.011

Overige bedrijfskosten

€

4.927.913

€

4.602.561

via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast biedt de stichting

Som bedrijfslasten

€ 25.450.410

€ 22.589.574

een aantal diensten als aanvulling op het zorgaanbod. Deze diensten bestaan

Bedrijfsresultaat

€

1.596.405

€

1.492.365

Financiële baten en lasten

€

- 411.649

€

- 609.982

Resultaat boekjaar

€

1.184.756

€

882.383

De Protestants Christelijke Stichting Waardeburgh bestaat uit een tweetal
stichtingen: Stichting Waardeburgh en Stichting Waardeburgh Vastgoed.
Stichting Waardeburgh is een organisatie die zich richt op de zorg en het welzijn
van ouderen. Deze zorg bestaat uit: intramurale zorg in de Wet Langdurige Zorg

onder andere uit dagbesteding, welzijnsactiviteiten, sociëteiten en de Sjuttul.
De Stichting Waardeburgh Vastgoed verhuurt de vier intramurale gebouwen en

BEDRIJFSLASTEN

daarnaast vijftig aanleunwoningen in Sliedrecht.
2018

2017

Materiële vaste activa

€ 26.333.879

€ 27.464.006

Vorderingen en overlopende activa

€

1.344.692

€

1.380.006

Liquide middelen

€

4.061.356

€

2.989.783

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.185.000

TOTAAL ACTIVA

€ 31.739.927

€ 31.833.795

(2017: € 882.000). Het grootste gedeelte van het resultaat is behaald op

PASSIVA

rendement op de panden en lagere rente lasten. Het hogere resultaat op de

Eigen vermogen

€ 15.089.378

€ 13.904.622

zorgactiviteiten is behaald door toename van de opbrengsten uit zorg door

Voorzieningen

€

€

hogere productie over 2018.

Langlopende schulden

€ 12.381.804

€ 14.240.206

Kortlopende schulden

€

€

Voor een volledige jaarrekening verwijzen wij u graag naar www.jaarverantwoordingzorg.nl.

TOTAAL PASSIVA

€ 31.739.927

Over 2018 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. Deze jaarrekening is
door een externe accountant gecontroleerd. Over 2018 is een goedkeurende
verklaringen ontvangen bij deze jaarrekening.
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BALANS
ACTIVA

315.074
3.953.671

282.452
3.406515

€ 31.833.795
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Contact

Stichting Waardeburgh
Lijsterweg 27
3362 BB Sliedrecht
Telefoon: 0800 - 456 0 456 (bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur)
E-mail: info@waardeburgh.nl
Website: www.waardeburgh.nl

