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niks bijzonders? VOORWOORD

In dit jaarbeeld kijken we terug naar het jaar 2021. Dit was 
voor Waardeburgh een jaar zoals alle voorgaanden. Natuurlijk 

bleven veel zaken hetzelfde. We bleven warme, liefdevolle 
zorg geven aan onze bewoners en cliënten. Niks bijzonders 

toch? Onze huizen zaten vol, we kenden geen leegstand. Niks 
bijzonders. Medewerkers weten Waardeburgh goed te vinden, 
we krijgen regelmatig open sollicitaties, meer dan we kunnen 

invullen. Dat begint toch wel wat bijzonder te worden. Ook over 
de exploitatie valt niets bijzonders te melden. Gewoon goed, 

net als voorgaande jaren, zo zijn we dat gewend.
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Wat is toch dat geheim van Waardeburgh dat alles ‘zomaar’ goed gaat? Hoe 
bijzonder is het dat heel veel bewoners zich thuis voelen bij ons, onze zorg bij 
anderen aanraden, zich gewaardeerd en gezien voelen? Hoe bijzonder dat 
we in 2021 weer heel veel nieuwe cliënten mochten verwelkomen. Nee, geen 
lege kamers, ondanks de zware coronatijd. Nou, een kleine leegstand dan, 
in Parkzicht, omdat we daar met een grote verbouwing bezig zijn om beter 
in staat te zijn bewoners met een zwaardere zorgvraag op te vangen. Die 
verbouwing is nog volop gaande, maar we kunnen het huis op dit moment 
alweer volledig inzetten voor onze bewoners.

Hoe bijzonder is het dat op allerlei plekken in de maatschappij vertragingen 
ontstaan vanwege personeelstekort, maar dat we bij Waardeburgh met 
mooie goed draaiende teams kunnen werken. Veel mensen met een lang 
dienstverband, maar ook heel veel nieuwe mensen die met plezier voor de 
zorg kiezen. In 2020 en 2021 konden we naast de zorgmedewerkers en de 
ondersteunende staf veel welzijnsmedewerkers aanstellen. We kregen in 
die jaren extra ‘kwaliteitsmiddelen’ die we mochten besteden aan directe 
aandacht voor de client. Waardeburgh heeft dit goed kunnen invullen en we 
zien, zeker nu corona achter ons ligt, dat deze extra aandacht onze cliënten 
goed doet.

We zien dat de zorg zwaarder wordt. De meeste bewoners krijgen naast de 
normale zorg ook passende behandeling aangeboden. Mensen blijven langer 

thuis, komen dus later in het verpleeghuis terecht. Langer thuis blijven is een 
wens van velen, maar we zien dat dit wel spannender begint te worden. In 
de wijkverpleging en in de huishoudelijke ondersteuning thuis kunnen we nog 
steeds personeel gebruiken, kunnen we de vraag niet aan. We delen deze 
uitdaging met veel collega’s in de regio. We spannen ons extra in om onze 
cliënten zoveel mogelijk leveringszekerheid te bieden.

Het jaar 2021 was zwaar voor onze medewerkers. Corona eiste bij hen en 
bij onze bewoners ook weer haar tol. Grote teleurstelling maakte zich van 
ons meester toen corona opnieuw de kop op stak. Al snel zagen we dat 
we direct en adequaat konden handelen, zodat we snel uitbraken konden 
terugbrengen. We zijn heel dankbaar voor de grote inzet, professionaliteit en 
veerkracht van onze medewerkers. Daarnaast konden we ook veel beter dan 
vorig jaar werken aan onze strategische doelen. We willen uitbreiden in de 
zorg voor mensen met dementie en denken met een brede werkgroep na hoe 
we dat vernieuwend kunnen organiseren. We werken aan schaalvergroting 
met collega-instelling Present. We ontwikkelen een strategisch lange termijn 
perspectief. We laten ons meer zien in de regionale samenwerking, op gebied 
van capaciteitsplanning, coördinatie eerste lijnsverblijf en innovaties.

Toch wel erg bijzonder eigenlijk, dat jaar 2021!

Gijsbert Buijs
bestuurder a.i.
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PROFIEL

WAARDEBURGH
Dit zijn wij

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. Waardeburgh staat bekend als een organisatie 

die oudere mensen ondersteunt in een zo actief en zelfstandig mogelijk leven. 
Waardeburgh garandeert kwalitatief hoogwaardige en goed 
afgestemde zorg. Thuis of in een passende woonomgeving 

verleent Waardeburgh haar diensten.

De cliënt wordt benaderd en 
gezien als een mens met een te 
respecteren eigenwaarde en als 
medeverantwoordelijke partner 
binnen het zorgproces. De kwaliteit 
van leven wordt niet alleen door 
Waardeburgh gerealiseerd en 
gewaarborgd, met name de cliënt 
heeft hierin een centrale rol. De 
inbreng van de familie en omgeving 
van de cliënt, met betrekking tot 
mogelijke mantelzorgactiviteiten, 
vormen een wezenlijk onderdeel in 
het totale zorgproces.

Het behoud van onze christelijke 
identiteit is van fundamenteel 
belang voor ons bestaansrecht. Van 
iedere medewerker wordt verwacht 
vanuit onze identiteit de zorg aan te 
bieden en de begrippen wederzijds 
respect, wederzijds vertrouwen en 
gelijkwaardigheid uit te dragen en 
voor te leven.

Onder zorg verstaat Waardeburgh 
het aanbieden van alle diensten 
en middelen, binnen de reikwijdte 
van onze organisatie, die bijdragen 
aan het welbevinden van de cliënt. 
Kwaliteit, innovatie en dienstbaarheid 
zijn vanzelfsprekende zaken voor onze 
organisatie.

Wij willen een vooruitstrevende 
en daadkrachtige zorgaanbieder 
zijn. Interne en externe groei, 
zowel kwantitatief als kwalitatief, 
worden nagestreefd in de vorm van 
geleidelijkheid en een verantwoorde 
bedrijfsvoering.

Binnen alle geledingen van de 
organisatie dienen wij op creatieve 
en innovatieve wijze mogelijkheden 
en kansen optimaal te benutten om 
zo effectief en efficiënt mogelijk te 
werken.

KERNWAARDEN

Wederzijds respect

Wederzijds vertrouwen

Gelijkwaardigheid
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LANGDURIGE ZORG
Zorgcentra          4
Bewoners in zorg     257
     Verzorgingshuis         24
     Verpleeghuis     233
Opnames van nieuwe bewoners     79
Medewerkers (inclusief stafdiensten)    350,11 fte
Aantal medewerkers    665

WIJKVERPLEGING
Gemeenten waar WB wijkverpleging biedt     4 
Gemiddeld aantal cliënten per maand   361
Unieke cliënten in 2021     707
Medewerkers (inclusief huishouding)  113,30 fte
Aantal medewerkers    268

WMO HUISHOUDING
Gemiddeld aantal cliënten per maand   480
Unieke cliënten in 2021     561

overzicht in cijfersKERNCIJFERS

DAGBESTEDING
Locatie voor dagbesteding       3
Gemiddeld aantal cliënten per maand    40
Unieke cliënten in 2021                  66 

SPECIALISTEN
Behandelingen fysiotherapie           3.334
Behandelingen ergotherapie   103
Medewerkers          4,14 fte
Aantal medewerkers         5

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers 20 - 30 jaar        11
Vrijwilligers 30 - 40 jaar                                              9
Vrijwilligers 40 - 50 jaar                                             23
Vrijwilligers 50 - 60 jaar                                             50
Vrijwilligers 60 - 70 jaar                                           132
Vrijwilligers 70 - 80 jaar                                           179
Vrijwilligers 80+                                         30

VERENIGING WAARDEBURGHPLUS
Aantal leden              1.605
Oplage Magazine SAMEN            3.000
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WAARDERINGEN ZORGKAART NEDERLAND
Totaal 2021        155 waarderingen
Gemiddeld cijfer Waardeburgh   8,5
Gemiddeld cijfer Langdurige zorg   
     De Waard      7,8    20 waarderingen
     Pedaja      8,1    18 waarderingen
     Parkzicht      8,4    22 waarderingen
     Overslydrecht     8,5    26 waarderingen
Gemiddeld cijfer Wijkverpleging 
     Alblasserdam     9,0    21 waarderingen
     Hardinxveld-Giessendam   9,1      3 waarderingen
     Papendrecht     8,7    17 waarderingen
     Sliedrecht      8,8    28 waarderingen

KLACHTEN VERBETERREGISTER
Totaal geregistreerd en afgerond 2021      18 meldingen
     Door medewerkers           8 meldingen
     Door de cliënt en/of 1e contactpersoon                                 10 meldingen

     Situatie buiten de locaties van Waardeburgh                           5 meldingen
     Betreffende één van de locaties      13 meldingen

UW MENING

WIJ 
WAARDEREN 

MENING!



MIJLPAAL 30.000 MAALTIJDEN 

Sinds de start van Waardeburgh MaaltijdThuis, nu zo’n twee jaar geleden, 
zijn al bijna 30.000 maaltijden bezorgd bij oudere inwoners van Sliedrecht. 
De maaltijdenservice is een samenwerking van Waardeburgh en Stichting 
Welzijnswerk Sliedrecht.

‘MaaltijdThuis is een uitkomst voor ouderen die voor korte of langere tijd niet zelf 
kunnen koken,’ vertelt Marjan Bisschop, manager van Welzijnswerk Sliedrecht. 
De maaltijden worden dagelijks vers bereid door de koks van Waardeburgh 
en bezorgd door vrijwilligers van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. ‘Ook die 
korte bezoekjes van de vrijwilligers als zij de maaltijd komen bezorgen, worden 
gewaardeerd door de cliënten.’

Gevarieerd en gezond
‘Gezonde voeding draagt bij aan gezond ouder worden,’ zegt Hans van 
Mourik, manager restauratieve dienst bij Waardeburgh. ‘De koks besteden veel 
zorg en aandacht aan het samenstellen van de menu’s, zodat de maaltijden 
gevarieerd zijn en alle belangrijke voedingsstoffen bevatten. Met de maaltijden 
van MaaltijdThuis kunnen de cliënten gevarieerd, gezond en smakelijk eten.’

2021 IN 
WOORD 
     BEELD

februari

Foto: Al bijna 30.000 maaltijden bezorgd bij ouderen in Sliedrecht
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MEDEWERKERS DONEREN HUN 
KERSTGESCHENK AAN VRIENDEN VAN

Dinsdag 9 maart jl. heeft Joke van den Berg namens Waardeburgh een 
cheque van € 4.030,77 uitgereikt aan Gijs Vonk en Leo Koppelaar, van 
de stichting Vrienden van Waardeburgh. Zij waren blij verrast met dit 
prachtige bedrag.

Het geld is afkomstig van medewerkers en vrijwilligers van Waardeburgh. 
Zij ontvingen afgelopen jaar een voucher waarmee zij zelf hun 
kerstpakket konden samenstellen via een speciale website. Daar konden 
medewerkers de keuze maken om een gift te doen aan onder andere 
de stichting Vrienden van Waardeburgh. Tevens zijn alle vouchers die niet 
ingewisseld werden, door Waardeburgh ook toegevoegd aan de gift.

Het zijn de extraatjes die mede het verschil maken voor de bewoners van 
Waardeburgh. De Vrienden van Waardeburgh realiseren kleinschalige 
projecten waar veel bewoners van kunnen genieten en zijn afhankelijk 
van giften. Van deze bijdrage kunnen zij weer een aantal mooie 
aankopen doen.

NIEUW LID RAAD VAN TOEZICHT

Bart Vrancken is per 1 april benoemd tot 
lid van de Raad van Toezicht van Stichting 
Waardeburgh in Sliedrecht.

Vrancken is directeur Enterprise Risk 
Management bij De Volksbank NV. Daarnaast 
vervult hij verschillende toezichtfuncties in 
de zorg. In zijn nieuwe rol als toezichthouder 
heeft Vrancken financiën en vastgoed binnen 
Waardeburgh in zijn portefeuille.

“Gezien zijn ervaring als toezichthouder en 
kennis van de ouderenzorg zijn wij blij met zijn 
benoeming. Hij heeft brede kennis en kunde en 
voldoet in alle opzichten aan het profiel. Bart 
Vrancken is een prettig persoon, constructief en 
zeer gemotiveerd,” zegt Joanne Quist namens 
de Raad van Toezicht.

Foto: Vrienden van Waardeburgh reiken cheque uit

maart april
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ELKE DAG BETER: WAARDEBURGH BEHAALT 
KWALITEITSKEURMERK VOOR ZORG

Waardeburgh heeft het HKZ certificaat behaald voor 
haar vier zorgcentra, de thuiszorg en de huishoudelijke 
ondersteuning. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling 
in de Zorgsector) is hét keurmerk in de zorg dat staat 
voor duurzame kwaliteitsverbetering van zorg en welzijn.

Waardevolle zorg in de praktijk
Onafhankelijke auditoren van DNV gingen in gesprek 
met cliënten van de thuiszorg en huishoudelijke 
ondersteuning, bewoners van de zorgcentra 
en medewerkers. Na afloop van de bezoeken 
waren ze onder de indruk van de persoonlijke en 
belevingsgerichte zorg. Er is veel aandacht voor de 
bewoners, voor hun specifieke wensen en voor één-op-
één en groepsactiviteiten. Voor cliënten in de thuiszorg 
zijn de zorgmedewerkers vaste, vertrouwde gezichten.

Compliment in deze tijd
Gijsbert Buijs, interim bestuurder van 
Waardeburgh noemt het behalen 
van het certificaat een welverdiend 
compliment aan alle medewerkers. 
‘Ook in het bijzondere en hectische 
jaar dat we achter de rug hebben, 
hebben we kunnen laten zien dat 
we ons dagelijks inzetten om elke 
cliënt de zorg en ondersteuning te 
geven die hij of zij nodig heeft. Dat 
niet alleen, het HKZ keurmerk toont 
ook aan dat we onze zorg elke 
dag verder blijven verbeteren. Een 
resultaat om trots op te zijn.’

mei
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ZORGORGANISATIES PRESENT & WAARDEBURGH 
VERKENNEN GEZAMENLIJKE TOEKOMST

Ouderenzorgorganisaties Present en Waardeburgh starten een verkenning of 
beide organisaties samen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Ze zien dat de 
vergrijzing in het werkgebied grote opgaven met zich mee brengt. Onderzocht 
wordt op welke wijze een hechtere samenwerking de organisaties beter in 
staat stelt de uitdagingen van de toekomst in de ouderenzorg aan te kunnen.

Er zal een verkenning plaatsvinden om te toetsen of het samengaan van 
beide organisaties daadwerkelijk meerwaarde oplevert voor ouderenzorg in 
onze regio. Deze verkenning gaat over visie op de toekomst van zorg, verder 
versterken van de kwaliteit van zorg, efficiënte bedrijfsvoering, vergroten 
van samenwerkingsmogelijkheden in de regio en het ontwikkelen van 
noodzakelijke vernieuwingen. Beide organisaties hebben een protestants-
christelijke signatuur en zijn met hun locaties en thuiszorg diep geworteld in 
de lokale gemeenschap.

De verkenning van al deze aspecten zal tot in het voorjaar van 2022 duren. 
Hierna zal de vorm van de samenwerking bepaald worden.

september

NACHTWACHT DOET ZORGCENTRUM PARKZICHT AAN

De levensgrote replica van Rembrandts beroemde schilderij de Nachtwacht 
is gearriveerd in zorgcentrum Parkzicht in Sliedrecht. Sinds de zomer 
van 2020 stuurt het Rijksmuseum de replica rond langs verzorgings- en 
verpleeghuizen in Nederland. Een sympathieke actie om kunst naar de 
bewoners toe te brengen.

Mevrouw Penninx-Booij mocht de tentoonstelling officieel openen. Met de 
komst van de Nachtwacht werd de Kunstweek in Parkzicht afgetrapt. Want 
kunst is niet alleen iets om naar te kijken en te bewonderen, maar vooral ook 
om zelf te beoefenen. De bewoners van Parkzicht gingen onder andere 
aan de slag met schilderen, kleien en een dansworkshop. Ook kwam 
theatergroep Vivendi optreden.

“Kunst stimuleert de hersenen,” vertelt activiteitenbegeleider Sera Quik-
Vruggink. “Dat niet alleen, zelf iets creëren geeft vooral veel plezier, 
voldoening en trots. Dat maakt kunst zo waardevol.” Met de Nachtwacht 
in huis is er aan inspiratie in ieder geval geen gebrek. De replica bleef maar 
liefst twee weken tentoongesteld in Parkzicht.

Foto: Nachtwacht doet zorgcentrum Parkzicht aan

juli



GEERTJE MORÉE VAN CAPPELLEN 
NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Geertje Morée van Cappellen is per 1 januari 2022 benoemd als nieuwe 
voorzitter van de Raad van Toezicht van Waardeburgh. Met de benoeming 
van Morée van Cappellen is de Raad van Toezicht weer compleet.

Morée van Cappellen is 61 jaar en heeft als verpleegkundig bestuurder veel 
kennis en ervaring in de ouderenzorg. Momenteel is zij directeur thuiszorg bij 
Laurens en onder andere lid van de kerngroep Zorg Thuis van branchevereniging 
Actiz. Over haar nieuwe functie bij Waardeburgh zegt Morée van Cappellen: 
“Toezichthouden is een mooi vak. Mijn drijfveer is om een bijdrage te leveren 
aan toekomstbestendige ouderenzorg.”

“We zijn verheugd met de benoeming en kijken uit naar haar komst,” zegt 
waarnemend voorzitter Joanne Quist. “Geertje kent de zorgsector goed: ze 
heeft veel ervaring in de thuiszorg en als toezichthouder in de regio. Ze neemt 
een grote hoeveelheid kennis mee. Met de uitdagingen waar de zorgsector 
en dus ook Waardeburgh zich de komende jaren voor gesteld ziet, zijn we blij 
dat we als Raad van Toezicht weer compleet zijn. We zien uit naar een mooie 
samenwerking.”

Door stichting Vrienden van Waardeburgh en de verschillende 
cliëntenraden van de locaties zijn onze bewoners verblijdt en verrast 

met verschillende mooie schenkingen.

SCHENKINGEN
aan bewoners

Foto: Vrienden van Waardeburgh schenken  
snoezelmaterialen aan Overslydrecht

Foto: Cliëntenraad schenkt tuinbanken 
aan Overslydrecht

Foto: Vrienden van Waardeburgh schenken 
rolstoelfiets aan Parkzicht

1918

december
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vrijheidLEVEN   IN 
VRIJHEID

Zorgcentrum Parkzicht bouwt verder aan leven in vrijheid

Zorgcentrum Parkzicht wordt momenteel grondig verbouwd. 
De woongroepen voor mensen met dementie en somatische aandoeningen 

zijn volledig vernieuwd. Ook de bewoners hebben hun draai inmiddels 
helemaal gevonden in hun nieuwe huiskamers en appartementen.

Dementievriendelijke leefruimtes
Op de etages zijn ruime huiskamers 
gecreëerd voor mensen met 
psychogeriatrische en somatische 
aandoeningen. Ook is er voor elke 
bewoner een eigen appartement met 
veel lichtinval en een eigen badkamer. 
De huiskamers zijn ingericht door W2 
Moments, dat is gespecialiseerd in 
het inrichten van woonruimtes voor 
mensen met dementie. Zo is er onder 
andere extra gelet op kleurgebruik, 
zachte kleurovergangen en de 

verschillende behoeften aan prikkels 
die verschillende bewoners hebben.

Vervolg verbouwing
De verbouwing verloopt gefaseerd. 
Nu de verbouwing van de huiskamers 
zijn afgerond en alle bewoners hun 
nieuwe, vaste plek hebben gekregen 
zijn de eerste etage, de begane 
grond en de tuin aan de beurt. Op 
de eerste etage worden nieuwe 
appartementen gecreëerd waar 
mensen in de toekomst terechtkunnen 



WEBSITE WWW.WAARDEBURGH.NL
Totaal aantal bezoeken  205.916

Best bezochte pagina’s
     1. Werken bij - vacatures | 2. Contact pagina | 3. Werken bij

     4. Over ons | 5. Wonen bij Waardeburgh – Zorgcentrum Parkzicht

SOCIAL MEDIA
Facebook 1.125 volgers  |  Instagram 548 volgers  |  LinkedIn 588 volgers

MEESTE BEREIK
Kennen jullie meneer de Haas van de afdeling Stationsweg

Mensen bereikt 38.144  |  Likes 791  |  Opmerkingen 82
Aantal keer gedeeld 18

KERNCIJFERS & 
NIEUWS
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voor kortdurende verblijf, bijvoorbeeld 
na een ziekenhuisopname. Ook zal 
er te zijner tijd aan de vijver-kant 
van het zorgcentrum een loopbrug 
worden geplaatst. Deze brug zal de 
afdelingen op de tweede en derde 
etage verbinden, zodat het mogelijk 
wordt om rondom door het gebouw 
te lopen.

Leven in vrijheid
Met de verbouwing van zorgcentrum 
Parkzicht verandert niet alleen de 
inrichting van het gebouw. De zorg 
voor de (verpleeghuis)bewoners 
verandert mee. Waardeburgh 
verleent de zorg aan haar bewoners 
met psychogeriatrische en/of 
somatische aandoeningen vanuit de 
visie ‘leven in vrijheid’.

Leven in vrijheid betekent dat 
bewoners die hun leven lang zelf hun 
leven konden vormgeven, dat kunnen 

blijven doen. Deze vrijheid betekent 
ook dat de bewoners zich vrij kunnen 
bewegen door het zorgcentrum. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van zogenoemde leefcirkels. Dit is 
een zorgtechnologie waarmee de 
bewegingsruimte voor elke bewoner 
op maat wordt ingeregeld.

vrijheid



BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2021 2020
Zorgomzet €  32.879.000 €  31.468.000
Subsidies €      911.000 €       1.760.000
Overige bedrijfsopbrengsten €    1.972.000 €    1.419.000
Som bedrijfsopbrengsten €  35.762.000 €  34.647.000
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten €  24.950.000 €  24.097.000
Afschrijvingen €    2.340.000 €    1.985.000
Overige bedrijfskosten €    6.152.000 €    6.482.000
Som bedrijfslasten €  33.442.000 €  32.564.000
Bedrijfsresultaat €    2.320.000 €    2.083.000
Financiële baten en lasten €     - 247.000 €     - 228.000
Resultaat boekjaar €    2.073.000 €    1.855.000

BALANS 2021 2020
ACTIVA
Materiële vaste activa €  24.372.000 €  25.195.000
Vorderingen en overlopende activa €    3.742.000 €    3.984.000
Liquide middelen €    5.868.000 €    5.199.000
TOTAAL ACTIVA €  33.982.000 €  34.378.000
PASSIVA
Eigen vermogen €  20.966.000 €  18.893.000

Voorzieningen €       770.000 €       477.000
Langlopende schulden €    7.035.000 €   8.668.000
Kortlopende schulden €    5.211.000 €    6.340.000
TOTAAL PASSIVA €  33.982.000 €  34.378.000

KENGETALLEN 2020 2019
Solvabiliteit 61,70% 55,00%
Liquiditeit 1,84 1,45
Rentabiliteit 5,80% 5,35%
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cijfersFINANCIEEL 
RESULTAAT



Contact
Waardeburgh 
Bonkelaarplein 12 
3363 EL 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


