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Inleiding 
 
 
In dit bestuursverslag legt Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft verantwoording af aan 
zijn belanghebbenden over het beleid en de resultaten over het jaar 2020.  

Krachtens de WTZi publiceert Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest naast dit bestuursverslag de 
wettelijke verplichte gegevens, waaronder de posten uit de jaarrekening, via DigiMV. Dit bestuursverslag 
bevat een paragraaf kwaliteit en veiligheid maar in het kwaliteitsjaarverslag verantwoordt Pieter van 
Foreest zich uitgebreider over dit thema.  
 
In dit bestuursverslag wordt ook informatie verstrekt over de activiteiten van de Cliëntenraad, 
Ondernemingsraad, VVAR en raad van toezicht.  
 
De raad van toezicht van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft heeft de jaarrekening 2020 
en het bestuursverslag 2020 goedgekeurd op 9 juli 2021.  
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Voorwoord  
  
In dit bestuursverslag rapporteren wij over de activiteiten en resultaten in 2020 van Stichting 
Zorginstellingen Pieter van Foreest (verder Pieter van Foreest). Hierbij baseren wij ons op de 
meerjarenstrategie 2018-2020, het jaarplan 2020 van Pieter van Foreest en de jaarplannen van de 
diverse organisatieonderdelen.   
 
Onze visie op zorg en onze kernwaarden: jezelf zijn, samen en boven verwachting zijn leidend voor de 
manier waarop wij onze zorg aanbieden, voor de manier waarop wij onze organisatie inrichten en 
daarmee dus ook voor de inhoud van onze beleidsplannen. In dat opzicht verantwoorden wij ons in dit 
bestuursverslag over de wijze waarop wij in 2020 vanuit onze visie gehandeld hebben en de 
doelstellingen vanuit de strategie probeerden te realiseren 
 
Pieter van Foreest heeft zich in 2020 met man en macht ingezet om goed om te gaan met de COVID-19 
pandemie en waar mogelijk deze te bestrijden. Vanaf het begin van de pandemie is Pieter van Foreest 
flink geraakt door COVID-19. De impact op de gehele organisatie is bijzonder groot. We hebben ons 
gezamenlijk uitermate ingespannen om goede zorg te blijven leveren aan onze cliënten en veilige 
werkomstandigheden te bieden aan alle collega’s.  
 
Helaas hebben we de besmettingen in onze organisatie niet kunnen voorkomen. Ons medeleven gaat uit 
naar allen die getroffen werden door het virus en in het bijzonder naar de nabestaanden van overleden 
cliënten. Ook zijn er collega’s besmet geraakt en ziek geworden. Onze aandacht gaat uit naar collega’s 
die nog herstellende zijn. Er is ingezet op gerichte nazorg voor alle getroffen zorgteams.  
 
Wij zijn trots op de enorme betrokkenheid en warmte waarmee al onze collega’s zich gedurende de 
opeenvolgende golven van de pandemie hebben ingezet voor elkaar en onze cliënten!  
 
Vanaf maart 2021 is het, dankzij de vaccinaties van cliënten en medewerkers, rustiger geworden bij 
Pieter van Foreest. Er is, op een enkele uitzondering na, geen sprake meer van COVID-19 besmettingen. 
Dat geeft ruimte en rust om weer vooruit te kunnen kijken. Echter, het benodigde herstel van deze 
pandemie in onze organisatie en de samenleving vraagt het komende jaar onze volle aandacht.  
 
In 2020 vond de overgang naar een tweehoofdige raad van bestuur plaats: mevrouw A.P. (Petra) de 
Jongh trad aan als lid van de raad van bestuur. In paragraaf 1.1 wordt nader ingegaan op deze 
overgang. 
 
Diny de Bresser en Petra de Jongh 
Raad van bestuur 
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Hoofdstuk 1 Bestuur en toezicht 

1.1 Bestuur 
 

In de context van de omvang van de organisatie, de breedte van de bestuurlijke agenda en het belang 
van bestuurlijke continuïteit  vond in het verslagjaar de overgang naar een tweehoofdige raad van 
bestuur plaats. Mevrouw A.P. (Petra) de Jongh trad per 1 januari 2020 aan als lid van de raad van 
bestuur.  
 
Later in het verslagjaar kondigde de voorzitter van de raad van bestuur mevrouw D. de Bresser aan 
gebruik te willen maken van de mogelijkheid om per 1 januari 2021 met pensioen te gaan. De raad van 
toezicht besloot na het raadplegen van interne adviescommissies mevrouw De Jongh per 1-1-2021 te 
benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. Aansluitend werd geworven voor een lid van de raad 
van bestuur. Deze positie wordt met ingang van 1 januari 2021 bekleed door de heer G.J. Waterink. 
 
De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en zijn nader uitgewerkt in een 
reglement van de raad van bestuur dat door de raad van toezicht is vastgesteld. In het verslagjaar werd 
dit reglement herzien in verband met de overgang van een eenhoofdige naar een tweehoofdige raad van 
bestuur. 

De aandacht van het bestuur en de medewerkers van Pieter van Foreest is allereerst gericht op het 
bieden van goede zorg aan de cliënten. Onze visie op zorg fungeert als leidraad en als toetssteen voor 
alles dat wij doen.  
  
Wij zijn Pieter van Foreest 
 
Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je 
daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Óók als je hulp en 
ondersteuning nodig hebt. 

Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Dáár staan we voor. Of je nu thuis 
woont of bij Pieter van Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat 
wij je leven overnemen. 
 
Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, 
vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met 
elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen. 
Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter. 

Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. 
Hoe je contact maakt. Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij continu 
aandacht voor. 
 
We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. 
Ruimte voor nieuwe initiatieven. En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar 
iedereen zichzelf kan zijn. 
 
Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. Met z’n allen.  
En met iedereen die meedoet. Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t. 
 
Wij zijn Pieter van Foreest. 
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In deze visie staan drie kernwaarden centraal: Samen, Jezelf zijn en Boven verwachting. Daarbij geldt 
dat Pieter van Foreest kiest om zich te committeren aan de publiek gefinancierde zorg- en 
dienstverlening aan cliënten (ouderen) in de regio Delft, Westland, Midden Delfland en Pijnacker-
Nootdorp.  
 

 

 

Strategisch plan 2018-2020 
Bij het bepalen van de strategische doelen voor de periode 2018-2020 is aangesloten bij onze visie, de 
aandacht voor kwaliteit van leven en het welbevinden voor onze cliënten, rekening houdend met de 
veranderende wereld om ons heen. Met het strategisch plan 2018 – 2020 heeft Pieter van Foreest een 
herkenbare en stabiele koers gekozen die aansluit bij ontwikkelingen in de maatschappij en bij de 
verwachtingen binnen de organisatie.  

In het strategisch plan zijn zes speerpunten gekozen  
voor de periode 2018-2020: verbonden zijn met de buurt,  
vangnet tijdelijk verblijf, zorginnovatie/nieuwe  
technologieën/onderzoek, deskundige ondersteuning, 
toegankelijkheid en snelle informatie, vakmanschap 
en empowerment en leiderschap. 
 
Deze speerpunten zijn ondergebracht in zes programma’s  
die in het jaarplan zijn opgenomen. Daarmee is de uitvoering 
van de strategie ingebed in de jaarlijkse  
planning- en control- cyclus. 
 
In het verslagjaar 2020 heeft de raad van bestuur de prioriteit  
gelegd bij omgang en bestrijding van de crisis. Dit heeft het 
afgelopen jaar de volledige aandacht gevraagd van de  
organisatie. Een aantal ambities van onze strategie is  
daardoor noodgedwongen doorgeschoven naar 2021. In de zomer 2020 is besloten om de looptijd van 
de meerjarenstrategie te verlengen met een jaar en de voorbereiding van de nieuwe meerjarenstrategie 
uit te stellen tot 2021.   
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Organisatiestructuur en planning & control cyclus  
De planning & control cyclus start jaarlijks (in juni) met de publicatie van een kaderbrief die de basis 
vormt voor het opstellen van het jaarplan en de begroting van het volgende jaar. Beide worden elk jaar in 
december ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. Gedurende het jaar worden elke maand 
maandrapportages over de exploitatie gepubliceerd. Elk kwartaal vinden kwartaalgesprekken plaats met 
alle leidinggevenden over de resultaten ten aanzien van kwaliteit, personeel en financiën. De raad van 
bestuur verantwoordt zich elk kwartaal tegenover de raad van toezicht over kwaliteit, 
personeelsontwikkeling, financiën, de voortgang van de uitvoering van het strategische beleid en het 
jaarplan.  
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1.2 Toezicht 
 
De raad van toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg 2017 en houdt toezicht op het 
maatschappelijk functioneren van Pieter van Foreest, de wijze waarop de raad van bestuur de 
organisatie bestuurt en op de algemene gang van zaken binnen Pieter van Foreest. Daarnaast fungeert 
de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor de raad van bestuur.  

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van 
Pieter van Foreest. De statuten vormen, vanuit het perspectief van governance, een samenhangend 
geheel met het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de raad van bestuur. In deze 
reglementen wordt een aantal artikelen uit de statuten nader uitgewerkt. In verband met de overgang 
naar een tweehoofdige raad van bestuur werd  het reglement van de raad van toezicht in 2020 
geactualiseerd. 

De raad van toezicht kent drie commissies; een remuneratiecommissie, een commissie financiën & 
vastgoed en een commissie kwaliteit & veiligheid. De remuneratiecommissie kwam dit jaar bijeen voor de 
jaargesprekken met de bestuurders. De aanstelling, per 1 januari 2021, van mevrouw De Jongh als 
voorzitter en de heer Waterink als lid was meerdere malen aanleiding tot overleg in de commissie.  
De commissie financiën & vastgoed vergaderde driemaal en de commissie kwaliteit & veiligheid vijfmaal.  
De positie en werkwijze van de commissies is vastgelegd in de reglementen van de commissies. 

Ten behoeve van het opstellen van de agenda voor haar vergaderingen maakt de raad van toezicht 
gebruik van een informatieprotocol waarin is vastgelegd hoe de raad van toezicht wordt geïnformeerd 
over een onderwerp en een cyclische actieregister waarin is vastgelegd welk onderwerp op welk moment 
geagendeerd wordt.   
 

1.2.1 Samenstelling raad van toezicht  
Naam Functie/portefeuille 
De heer mr. J. H. Oosters  Voorzitter raad van toezicht 

Algemeen bestuur  
Remuneratie (voorzitter commissie)  

Mevrouw dr. W.M. Nijdam Lid raad van toezicht 
Kwaliteit & veiligheid (voorzitter commissie) 

De heer prof. dr. P. Hogendoorn Lid raad van toezicht 
Kwaliteit & veiligheid (lid commissie) 

Mevrouw drs. M. Vogelzang Lid raad van toerzicht/ vice voorzitter 
Financiën & vastgoed (lid commissie) 
Remuneratie (lid commissie)  

De heer drs. P. Zevenbergen Lid raad van toezicht 
Financiën & vastgoed (voorzitter commissie) 
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1.2.2 Raad van toezicht: thema’s en besluiten raad van toezicht  
 
In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht tien keer in aanwezigheid van de bestuurders en 
eenmaal buiten aanwezigheid van de bestuurders. Daarbij werden de volgende onderwerpen ter 
goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht: 

• het bestuursverslag 2019, de jaarrekening 2019 en het accountantsverslag, 
• de jaarrekening 2019 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3, 
• het jaarplan en de begroting 2021 Pieter van Foreest, 
• begroting 2021 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3 
• de statutenwijzingen van Pieter van Foreest en Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3  
• de businesscase van de herontwikkeling van het terrein van de Naaldhorst in Naaldwijk 
• het reglement raad van bestuur en het reglement raad van toezicht  
• de planning en control cyclus 2021  
• de investering in c.q. verbouwing van Duinhof in Ter Heijde 

Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen besproken: 

• De procedure en planning van de werving van een voorzitter en lid van de raad van bestuur 
• de stand van zaken van COVID-19 
• het kwaliteitsplan  en –budget 2020 
• het kwaliteitsplan 2021 
• de toezichtvisie van de raad van toezicht 
• de kwartaalrapportages bestaande uit een financiële rapportage, de voortgangsrapportage 

inzake het jaarplan en de Vernet cijfers 
• het jaarverslag van de centrale cliëntenraad 
• de inrichting van de divisie WZB 
• de invoering van de Wet zorg en dwang 
• de 100 dagen reflectie van mevrouw De Jongh  (lid van de raad van bestuur) 
• de vervreemding van verzorgingshuis De Witte Brug 
• inspectiebezoeken IGJ 
• medicatieveiligheid 
• risicomanagement 
• het voorlopig ontwerp van nieuwbouw in de Spoorzone in Delft 
• het informatieveiligheidsbeleid 
• de interim controle 2020: de managementletter 
• de terugkoppeling van het jaarlijkse overleg met de ondernemingsraad en de centrale 

cliëntenraad 
• de portefeuilleverdeling in de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2021 
• de controle van de WNT compliance 

In de commissie Kwaliteit en Veiligheid hebben raad van toezicht en raad van bestuur intensief overleg 
gevoerd over het thema medicatieveiligheid. 
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1.3  Governancecode 
 

Raad van bestuur en raad van toezicht werken volgens de Governancecode Zorg 2017. Daarbij hebben 
raad van bestuur en raad van toezicht elk hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
governance. Die verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van Pieter van Foreest, de 
reglementen van de raad van bestuur en raad van toezicht en ook in de reglementen van de commissies 
van de raad van toezicht. 
 
De raad van bestuur bestuurt Pieter van Foreest gericht op haar maatschappelijke doelstelling en de 
raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Die 
maatschappelijke doelstelling is vastgelegd in de statuten, de visie en kernwaarden van Pieter van 
Foreest. Pieter van Foreest beschikt over een gedragscode voor zijn medewerkers en over een 
klokkenluidersregeling. Er zijn externe onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld voor het melden 
van gedrag dat in strijd is met de (kern-) waarden die horen bij de eerdergenoemde maatschappelijke 
doelstellingen. Tot slot bevatten de statuten een aantal bepalingen die specifiek ingaan op 
belangentegenstellingen. 
 
De invloed van belanghebbenden is statutair verankerd. Er vindt structureel overleg tussen de raad van 
bestuur en de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Verzorgende en Verpleegkundige 
Adviesraad plaats. Naast medezeggenschap gaat het daarbij ook om samenspraak.  
 
Een afvaardiging van de raad van toezicht overlegt jaarlijks met de ondernemingsraad en centrale 
cliëntenraad. De raad van toezicht neemt voorts deel aan de jaarlijkse themabijeenkomst van het bestuur 
met directie, management en medezeggenschap. In 2020 kon de themabijeenkomst ten gevolge van de 
coronapandemie geen doorgang vinden..  

Op 27 oktober 2020 heeft de raad van toezicht zijn functioneren geëvalueerd. Daarbij is bijzondere 
aandacht geschonken aan de gevolgen van de overgang naar een tweehoofdige raad van bestuur voor 
het toezicht. In het verslagjaar heeft de raad van toezicht zijn visie op toezicht geformuleerd en 
vastgelegd in een document.   
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Hoofdstuk 2 Beleid, inspanningen en prestaties 
 
2.1  Vooraf: COVID-19 
 

De Corona pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de uitvoering van het jaarplan 2020. Enerzijds 
ging onze eerste aandacht en inspanningen meer dan ooit naar de zorg voor de cliënten terwijl 
anderzijds de uitvoering op onderdelen werd belemmerd door de maatregelen ter voorkoming van de 
verspreiding van het virus. Het gevolg was dat de uitvoering van (een deel) van het jaarplan 2020 
vertraagd werd of uitgesteld is tot 2021. 

Direct na de uitbraak van COVID-19 in Nederland is begin maart 2020 een Calamiteiten Beleids Team 
(CBT) binnen Pieter van Foreest ingesteld. Dit team vergaderde tijdens de eerste golf dagelijks. Tijdens 
de tweede en derde golf werd wekelijks vergaderd. Onder voorzitterschap van de raad van bestuur werd 
het coronabeleid van Pieter van Foreest inzake de volgende thema vormgegeven binnen de kaders van 
de RIVM richtlijnen: cliënten, medewerkers, vrijwilligers, familie/bezoekers,  materialen en middelen.  
Bij de bespreking van elk van deze thema’s werd strikt onderscheid gemaakt tussen de externe 
ontwikkelingen, oordeelsvorming en besluitvorming. Er werden belangrijke besluiten genomen over 
cohortering bewoners en bezoekregeling; openstelling ontmoetingscentra; een coronaroute voor cliënten 
thuis; inzet vrijwilligers; instellen van extra hygiënemaatregelen; beschermd werken van 
zorgmedewerkers; inkoop van beschermingsmiddelen en zoveel mogelijk thuiswerken voor 
stafmedewerkers. Kortom de maatregelen hadden impact op al onze cliënten en medewerkers. Met 
daarbij gedurende het jaar aandacht voor het op- en afschalen van de ingestelde maatregelen. 

In de regio participeerde Pieter van Foreest o.a. in ROAZ verband in overleg inzake de corona pandemie. 
Dit resulteerde onder andere in het (tweemaal) inrichten van een COVID-unit binnen Pieter van Foreest. 
Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te maken voor patiënten met COVID-19 binnen het Reinier de Graaf 
Gasthuis verhuisde de revalidatieafdeling voor ouderen tijdens “de eerste golf” tijdelijk naar het WestCord 
Hotel elders in Delft.  
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2.2 Prestatie-indicatoren 
 
Sinds een aantal jaren stuurt en monitort Pieter van Foreest de operationele resultaten met behulp van 
indicatoren. In 2020 waren er prestatie-indicatoren voor kwaliteit, productie, kosten, verzuim, 
functioneringsgesprekken en digitale leeromgeving. 

Onderwerp  Indicator Resultaat 
Kwaliteit De waardering voor alle vormen van zorg en behandeling op 

www.zorgkaartnederland.nl is minimaal 7.8. 
De waardering op Zorgkaart 
Nederland voor de thuiszorg is 9.1 en 
voor de divisie Wonen Zorg 
Behandeling is die 8.9. 

 Voor verpleeghuiszorglocaties geldt dat minimaal 80% van de cliënten en/of 
contactpersonen altijd of meestal tevreden is. Meting vindt plaats met het 
instrument dat door PvF ontwikkeld is.  

Metingen konden door de 
coronapandemie niet plaatsvinden. 

 Voor de divisie Thuis geldt dat de meting van de cliënttevredenheid in 2020 
plaatsvindt met het instrument op basis van PREM methodiek dat door Pieter 
van Foreest in 2019 gekozen is. De doelstelling voor de cliënttevredenheid 
wordt in de jaarplannen van de afdelingen van de divisie Thuis opgenomen. 

Gerealiseerd 

 Op alle afdelingen en woongroepen die WLZ gefinancierd zijn, vinden in 
2020 minimaal twee familiebijeenkomsten plaats. 

Bijeenkomsten konden geen 
doorgang vinden als gevolg van de 
coronapandemie. 

Productie Productie is conform begroting gerealiseerd: per team, locatie en divisie, per 
bekostigingssoort / productieafspraak. 

Gerealiseerd 

Kosten De exploitatie vindt binnen budget plaats; in de juiste verhouding tot de 
gerealiseerde productie. 

De exploitatiekosten waren als gevolg 
van de coronapandemie hoger dan 
begroot. 

Verzuim Het verzuimpercentage is maximaal 4.5% en de meldingsfrequentie is 
maximaal 1. 

Als gevolg van de coronapandemie 
was het ziekteverzuim 7.47% en de 
meldingsfrequentie was 1.14. 

Ontwikkel-
gesprekken 

Met minimaal 80% van de medewerkers is een  ontwikkelgesprek gevoerd 
en de verslagen zijn opgenomen in het digitale personeelsdossier. 

Met 50% van de medewerkers is een 
ontwikkelgesprek gevoerd dat is 
vastgelegd in het personeelsdossier. 

Digitale Leer- 
Omgeving  

Alle medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun 
deskundigheid en bekwaamheid.  
In de digitale leeromgeving aangeboden scholing voor risicovolle 
handelingen (RVBH) en bedrijfshulpverlening (BHV) wordt gevolgd en via het 
kwaliteitsdashboard door het management gemonitord. Op 31-12-2020 
hebben alle medewerkers, die o.b.v. de functie deze scholing moeten volgen, 
de scholingen voor RVBH en BHV in de digitale leeromgeving gevolgd 

Gerealiseerd is een scholings-
percentage van 84% voor BHV basis 
en 56% voor BHV herhaling. Voor 
RVHB geldt dat een 
scholingspercentage van 82% is 
gerealiseerd.  

Vast-flex De verhouding tussen personeel met vaste en flex contracten is 90-10% voor 
verpleeghuiszorg en 85-15%   voor overige zorgteams. 

De verhouding is 72%-28%. 

MIM/MIC 100% van de meldingen wordt binnen één week opgevolgd of afgehandeld. Niet gerealiseerd  
Compliance 
AO/IC 

Elke cliënt in zorg heeft binnen één week een ondertekende 
zorgleveringsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het aantal 
bevindingen AO/IC bij nieuwe cliënten maximaal 10%. 

Niet gerealiseerd 
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2.3  Klant en markt 
 
Programma toegankelijkheid en snelle informatie  

In het verslagjaar is een interactieve social intranet met een landingspagina voor de diverse 
applicaties geïmplementeerd, die medio 2021 zal fungeren als landingspagina voor de nieuwe 
digitale werkplekken. In het verslagjaar kon reeds geprofiteerd worden van het nieuwe intranet om 
informatie te delen en elkaar te inspireren. 

Voorts werd in de tweede helft van het jaar gewerkt aan de selectie en invoering van een nieuw 
documentmanagement systeem. De keuze viel op MMS van Inception. Begin december 2020 werd 
het Kennisplein 2.0 opgeleverd.  

Een aantal andere onderdelen van dit programma, waaronder informatie- en voorlichtings-
bijeenkomsten, kon vanwege de pandemie geen doorgang vinden. Deze activiteiten zijn opgenomen 
in het jaarplan 2021. 

 Programma deskundige ondersteuning  

Jonge mensen met dementie 
Een projectplan voor het afstemmen van het aanbod voor ‘jonge mensen met dementie’ van een 
ontmoetingscentrum in Delft en een ontmoetingscentrum in het Westland en de gespecialiseerde 
afdeling van de Bieslandhof  is opgesteld. De uitvoering wordt in 2021 ter hand genomen.  

Palliatieve zorg 
De invoering van de handreiking  ‘Waardig afscheid nemen’,  die het vertrekpunt is voor (de 
invoering van) de zorgpaden ‘palliatieve terminale zorg’ en ‘stervenfase’ is uitgesteld tot 2021. 

Cliënten met onbegrepen gedrag 
Pieter van Foreest draagt in toenemende mate zorg voor cliënten met onbegrepen gedrag.  Daarbij 
worden er twee doelgroepen onderscheiden: cliënten met gerontopsychiatrische problematiek en 
psychogeriatrische cliënten met ernstige gedragsproblematiek. Deze doelgroepen zijn nader  
omschreven in een  beleidsnotitie incl. implementatieplan.  Dit plan voorziet onder andere op de 
inrichting van gespecialiseerde afdelingen voor deze doelgroepen. De inrichting van deze afdelingen  
is uitgesteld door de pandemie en meegenomen in het jaarplan 2021. 

Het zorgaanbod voor mensen met  gerontopsychiatrie in Die Buytenweye is herijkt rekening 
houdend met de behoeften van de cliënten en de bekostiging vanuit de WLZ per 2021. 
 
Persoonsgericht werken en dementia care mapping zijn de dominante methodiek voor persoonlijke 
bejegening voor cliënten en naasten in alle locaties met verpleeghuiszorg en de ontmoetingscentra. 
De geplande invoering van deze methodiek voor Hulp bij Huishouden en Geriatrische 
Revalidatiezorg, beide onderdelen van de divisie Thuis,  moest worden uitgesteld en wordt opgepakt 
in 2021. 
 
Programma Vangnet tijdelijk verblijf  
In het verslagjaar zijn zorgpaden voor Eerstelijns Verblijf hoog en laag complex geïmplementeerd. 
Deze worden elke 4 maanden geëvalueerd.  De registratie van activiteiten en de ontsluiting van die 
informatie is nog onder bewerking en loopt door in 2021. 
 
De beoogde verbetering van de doelmatigheid  met als parameter een verkorting van de ligduur met 
5% kon door COVID-19 niet worden gerealiseerd en is meegenomen naar het jaarplan 2021. 
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De deelname aan het regionale programma over kwetsbare ouderen van zorgverzekeraar DSW 
werd gecontinueerd. Het doel van dit programma is voorkomen dat ouderen onnodig naar 
de (spoedeisende hulp van) ziekenhuizen worden verwezen.  
 
Pieter van Foreest vervult de projectleidersrol van het programmaonderdeel  “Urgentie thuis en 
dan ..?”  De uitkomsten van dit project, waarbij intensief wordt samengewerkt met huisartsen,  zijn in 
het verslagjaar geïmplementeerd. 
 
Programma ‘Verbinden in de buurt’  
De uitvoering van dit programma werd ernstig belemmerd door de coronapandemie. Dit werd 
enerzijds veroorzaakt de maatregelen die de verspreiding van het virus moesten voorkomen waarbij 
fysieke bijeenkomsten (van groepen mensen) niet mogelijk waren en anderzijds door de grote 
inspanningen die Pieter van Foreest moest leveren om te zorgen voor haar cliënten.  Niet 
gerealiseerde doelstellingen zijn meegenomen in het jaarplan 2021. 

Cliënttevredenheid  
In 2020 was de gemiddelde score van de locaties van de divisie WZB op Zorgkaart Nederland  8.9 
waarbij 96% van de referenten Pieter van Foreest zou aanbevelen voor intramurale zorg.  Voor 
Thuiszorg was de gemiddelde score 9.1 waarbij 99% van de referenten Pieter van Foreest zou 
aanbevelen voor thuiszorg.  De wijkverpleging van Pieter van Foreest behoorde in 2020 tot de tien 
aanbieders die door cliënten het meest gewaardeerd werden. Daarmee maakt de wijkverpleging 
deel uit van de TOP 2020 van Zorgkaart Nederland. 

 

 

De afname van de tevredenheidsmetingen bij de locaties van de divisie WZB en de 
ontmoetingscentra, voorafgaand aan de multidisciplinaire overleggen over het zorgplan, werd 
bemoeilijkt door de corona pandemie. Op bepaalde locaties hebben geen metingen plaatsgevonden 
terwijl op andere locaties minder metingen dan vorig jaar hebben plaatsgevonden.  
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Overzicht MDO metingen 

 

In 2020 werd in de wijkverpleging een PREM (Patient Reported Experience Measure) afgenomen en 
de netpromotorscore bepaald. Uit de onderstaande tabel blijkt dat meer dan 57 % van de 
respondenten Pieter van Foreest zou aanbevelen voor wijkverpleging. 

 

 

In 2020 werd ook een cliënttevredenheidsonderzoek onder bezoekers, naasten en  mantelzorgers 
uitgevoerd in de ontmoetingscentra.  Zowel bezoekers als  naasten en mantelzorgers waarderen de 
ontmoetingscentra met een 8.  
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Zorgboerderij Buitengewoon 3  
Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3 is een volledige dochter van Stichting Zorginstellingen van 
Pieter van Foreest en is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een agrarische achtergrond 
dan wel affiniteit met het buitenleven.  

In 2020 is veel aandacht besteed aan de doorontwikkeling van kwaliteit en veiligheid van zorg.  
In het verslagjaar werd de handreiking zorg in de laatste levensfase op de zorgboerderij bijgewerkt. 
De zorgboerderij neemt deel aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar het verschil 
tussen laatste levensfase op ZB en regulier verpleeghuis. 

De Wet zorg en dwang is ingevoerd waarbij deskundigheidsoverleg als belangrijk onderdeel is  
ingevoerd. 

Medicatieveiligheid was (ook) in de zorgboerderij een belangrijk thema. De zorgboerderij werd in dat 
kader in 2020 geaudit aan de hand van de normen uit veilige principes in de medicatieketen. 

Hoewel de zorgboerderij tot de week voor Kerst geen cliënten had die besmet waren met COVID-19 
hadden de preventieve maatregelen een enorme impact op de zorgboerderij. Veel activiteiten uit het 
jaarplan 2020 moesten worden doorgeschoven naar 2021, de Prezo certificering werd uitgesteld en 
de beleidsdag moest worden uitgesteld.  Deze zou in het teken hebben gestaan van de overgang 
naar een volgende fase nu de pioniersfase voorbij is. Daarbij is het de uitdaging  om vast te houden 
aan (de visie op) kleinschalige zorg maar tegelijkertijd te voldoen aan de normen voor kwaliteit en 
veiligheid van zorg zoals die gelden voor een verpleeghuis. Een ander belangrijk thema zou zijn 
geweest of er uitsluitingscriteria gehanteerd moeten worden indien het verblijf op de zorgboerderij 
voor een cliënt structureel geen meerwaarde meer heeft boven een verblijf in een “regulier” 
verpleeghuis. 

Eind 2020 zijn in korte tijd alle cliënten en 80% van de medewerkers besmet geraakt met Covid-19.  
Het gevolg was dat de dagactiviteiten en boerderijactiviteiten afgeschaald moesten worden zodat 
alle aandacht kon gaan naar de verzorging van de cliënten. In deze periode is de grote 
betrokkenheid van familie cruciaal gebleken.  

In de bestrijding van de pandemie volgde de zorgboerderij het beleid van Pieter van Foreest  inzake 
corona. Bij de uitvoering was er sprake van maatwerk voor de zorgboerderij.   

De exploitatie van de zorgboerderij vond binnen de begroting plaats en in de loop van het jaar werd 
besloten structureel extra medewerkers in de zorg in te zetten. Dit paste bij de eerder geschetste 
ontwikkeling richting volwassenheid en de wens om de organisatie van de dagelijkse gang van 
zaken minder afhankelijk te maken van de manager van de zorgboerderij.  
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2.4 Beleid, kwaliteit en veiligheid 
 
2.4.1 Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg 
 
Zoals gebruikelijk heeft Pieter van Foreest een kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2020 opgesteld. 
Hoewel Pieter van Foreest zich over de uitvoering van dit plan verantwoordt in een separaat 
kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg 2020 wordt onderstaand ook in dit bestuursverslag aandacht 
besteed aan kwaliteit. Die paragraaf is gebaseerd op de inhoud van de paragraaf Kwaliteit en 
Veiligheid uit het algemene jaarplan 2020 van Pieter van Foreest. Dat laat onverlet dat de inhoud 
van onderstaand paragraaf een zekere overlap vertoont met de inhoud van het kwaliteitsjaarplan 
verpleeghuiszorg 2020.   
 

2.4.2 Algemeen beleid 
 
Boven Verwachting Prijs  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de Boven Verwachting Prijs 2020 uitgereikt. Deze prijs is 
bestemd voor hét idee waarmee de kwaliteit van leven van de cliënten kan worden verbeterd en 
wordt mogelijk gemaakt door het Klein Breteler Fonds. Dit fonds stelt € 10.000,- beschikbaar 
waarmee het winnende team het idee kan realiseren. Daarnaast ontvangt het winnende team een 
cheque van € 1000,- om te besteden aan een uitje.  
 
De jury heeft besloten de prijs uit te reiken aan twee genomineerden; “Een week in de 
Kreek/Sonnevanck” en “De reis van de Bieslandhof”. Beide ontvingen € 5.000,- om hun idee te 
realiseren.  
 
Bij het project ‘Een week in de Kreek/Sonnevanck’ leren medewerkers tijdens een training 
geluksmomentjes uit hun dagelijks werk te fotograferen waar ze met trots naar kijken. Via het 
weekbord vinden de mooiste foto’s hun weg naar bewoners en familie. De Reis van de Bieslandhof’ 
is een schilderdoek van 40 meter bevestigd op twee rollen. Hierop zijn vele verhalen door 
geschilderd. Om dit bijzondere project te kunnen bewaren en te delen wordt er een reisverslag in 
boekvorm gemaakt. 
 

Interne audits kwaliteit en veiligheid 
Pieter van Foreest heeft voor wat betreft de audits kwaliteit en veiligheid gekozen voor het three 
lines of defence model.  De eerste lijn bestaat uit zelfevaluaties, de tweede lijn uit interne audits en 
derde lijn uit inspectie van externe instanties waaronder IGJ en Perspekt. Het voornemen was om in  
2020 de tweede lijn opnieuw in te richten en de audits volgens een jaarplanning uit te voeren. Ten 
gevolge van de pandemie moest een deel van deze herinrichting uitgesteld worden tot 2021. In het 
verslagjaar zijn de interne audits ingezet voor medicatieveiligheid.   

Kwaliteitskader Thuiszorg en normen IGJ 
In 2020 werd het kwaliteitskader wijkverpleging geïmplementeerd en werden zelfevaluaties op basis 
van de richtlijnen van IGJ uitgevoerd door alle teams. Voor wat betreft het meten van de 
tevredenheid van cliënten wordt de PREM wijkverpleging minimaal 1 keer per jaar uitgevoerd. 
Daarnaast werd voor elke afdeling binnen de divisie Thuis een plan gemaakt voor het minimaal één 
keer per jaar uitvoeren van een cliënttevredenheidsmeting. 
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Zorg voor vrijheid  
Pieter van Foreest heeft de ambitie om een fixatievrije instelling te zijn. In het kader van het 
keurmerk fixatievrije zorginstelling beschikten eind 2019 alle  locaties voor verpleeghuiszorg over 
drie sterren, behalve Die Buytenweye, dat beschikt over twee sterren.  
 

  
 
Om de sterren te behouden moest in het verslagjaar de toetsing van het beleid plaatsvinden. De 
coronamaatregelen verhinderden echter de externe audits die in dat kader moesten plaatsvinden. 
Het gevolg was dat Pieter van Foreest is teruggevallen naar één ster. In het handboek Zorg voor de 
Vrijheid zijn de ambities van Pieter van Foreest terzake echter ongewijzigd vastgelegd. Daarnaast 
wordt in dit handboek beschreven op welke wijze Pieter van Foreest voldoet aan de Wet zorg en 
dwang. In 2021 wordt het advies van de commissie Zorg voor de Vrijheid inzake de (waar-) borging 
van het beleid inzake Zorg voor de Vrijheid verwacht.  
 
Kwaliteitskeurmerken  
PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector 
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen 
op Verantwoorde zorg. Het systeem is gebaseerd op de normen 
voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader. Daarbij zijn de 
uitkomsten voor de cliënt (prestaties) het uitgangspunt. 
Eind 2019 beschikten alle onderdelen van Pieter van Foreest 
over een certificaat. Die Buytenweye en Lindenhof beschikten 
over een zilveren keurmerk. Alle overige locaties waar 
intramurale verpleeghuiszorg wordt geboden beschikten over 
een gouden keurmerk. Hulp bij het huishouden beschikte over 
een zilveren keurmerk. 
 
In 2020 moesten alle onderdelen, op twee intramurale verpleeghuislocaties na, middels een externe 
audit getoetst worden. Door de coronamaatregelen waren deze audits niet mogelijk waardoor de 
keurmerken vervallen zijn. In 2021 wordt een plan van aanpak opgesteld voor het (opnieuw) 
verwerven van een keurmerk. 
 

 

 



 

  

2.4.3 Klachtenfunctionarissen 
 
Pieter van Foreest heeft twee klachtenfunctionarissen die op onafhankelijke wijze de 
klachtenopvang, -bemiddeling en -behandeling vormgeven conform de klachtenregeling van 
zorginstellingen Pieter van Foreest.  
 
De klachtenfunctionarissen bedienen elk een deel van het werkgebied van Pieter van Foreest dat 
voor dat doel verdeeld is in Delft/ Nootdorp/Pijnacker en Westland/Zorg Thuis. Als de 
klachtbehandeling dit noodzakelijk maakt, onderhouden de klachtenfunctionarissen contacten met 
functionarissen binnen en buiten Pieter van Foreest. 
 
In het verslagjaar hebben beide klachtenfunctionarissen zich ingeschreven in het kwaliteitsregister 
voor klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg via Registerplein. Zij zijn beide tot dit register 
toegelaten. 
 
De klachtenfunctionarissen verstrekten elk kwartaal een geanonimiseerd overzicht per locatie/dienst 
aan de betreffende manager zodat dit kan worden besproken in het kwartaalgesprek. Deze 
overzichten zijn ook toegestuurd aan de directeuren voor de “eigen” organisatieonderdelen . 
Daarnaast heeft de bestuurder deze overzichten ieder kwartaal ontvangen. Na afloop van het 
verslagjaar verschijnt het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen dat wordt besproken met de 
klachtenfunctionarissen, het bestuursoverleg, de verschillende managementteams en de 
klachtencommissie. Het jaarverslag wordt ook verstrekt aan de Centrale Cliëntenraad en de raad 
van toezicht. 
 
In 2020 werden 153 klachten in behandeling genomen hetgeen een stabilisatie van het aantal 
klachten is ( 2019=155).  De klachtenfunctionarissen constateren dat de complexiteit van de 
klachten toeneemt. Die toename betreft zowel de inhoud van de klacht als het aantal betrokkenen. 

De daling van het aantal klachten over het onderdeel Hulp bij Huishouden die in de tweede helft van 
2019 begon, heeft zich in het verslagjaar doorgezet.  De verbetering van de werkprocessen en de 
verandering van de structuur lijkt in dit opzicht effectief.  

De meeste klachten werden ingediend door familie, op afstand gevolgd door cliënten. In de 
onderstaande tabel is de aard van de klachten gespecificeerd: 

 
Onderwerp            

WZB Thuis Concern 
 

Totaal 
PvF 

Totaal  
PvF 

Totaal 
PvF 

Totaal 
PvF 

Totaal 
PvF 

2020 2020 2020 2020 2019 2018 2017 2016 
Corona gerelateerd 36 19 2 48 - -   
Bejegening 6 6 1 13 29 36 15 29 
Communicatie 9 1 1 11 11 25 27 20 
Deskundigheid 13 7 1 21 24 38 49 34 
Betrouwbaarheid 19 17 - 36 58 66 67 77 
Beschikbaarheid 5 3 - 8 10 19 18 10 
Bereikbaarheid - 1 - 1 - 2 0 2 
Omgevingsfactoren 
(huisvesting) 

12 2 1 15 16 25 28 28 

Samenwerking - - - 0 1 0 0 0 
Overig - - - 0 6 2 2 9 
Totaal 100 47 6 153 155 213 206 209 
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Het onderwerp betrouwbaarheid ( minder of andere zorg dan verwacht) scoort traditioneel het 
hoogst als het gaat om de aard van de klachten, echter in het verslagjaar waren de meeste klachten 
corona gerelateerd. Ongeveer één derde van de klachten viel in deze categorie. Ruim de helft van 
het aantal corona gerelateerde klachten had betrekking op de bezoekregeling en de corona 
maatregelen die binnen de organisatie genomen werden. In juni waren de meeste klachten over dit 
onderwerp. In die periode was er voornamelijk sprake van onvrede over de omvang van de 
versoepeling (te veel of te weinig) en de mate van invloed op de versoepeling (beperkte 
mogelijkheid individuele keuzes te maken binnen de versoepeling). De klachtenfunctionarissen 
constateren dat de emoties rondom corona gerelateerde klachten soms hoog opliepen.  
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2.4.4 Klachtencommissie 
 
De klachtencommissie van Pieter van Foreest, die  is ingesteld op basis van de Klachtenregeling 
van Pieter van Foreest,  behandelt klachten op grond van de Wkkgz en Wmo. Als gevolg van de 
invoering van de Wet zorg en dwang  is de klachtenregeling per 1 januari 2020  gewijzigd.  Klachten 
op basis van Wet zorg en dwang worden niet door de klachtencommissie van :Pieter van Foreest 
behandeld maar door een externe klachtencommissie; de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg 
(KCOZ). 

De klachtencommissie van Pieter van Foreest brengt advies uit aan de zorgaanbieder, die 
vervolgens een besluit neemt over de klacht.  

Samenstelling klachtencommissie 

De klachtencommissie bestond op 1 januari 2020 uit: 

Dhr. mr. drs. J.W. Heringa, onafhankelijk voorzitter en jurist  
Mw. mr. dr. R.E. van Hellemondt, vice-voorzitter en jurist 
Dhr. J.J. Franke, onafhankelijk lid 
Mw. drs. I. Kroon, lid/specialist ouderengeneeskunde 
mw. A. de Koningh, lid met een verpleegkundige achtergrond, benoemd op voordracht Centrale 
Cliëntenraad 
 
Per 1 november 2020 trad de heer Heringa terug en werd het voorzitterschap overgenomen door 
mw. Van Hellemondt. Er ontstond een vacature voor het vicevoorzitterschap.  
 
Overeenkomstig artikel 6 van de klachtenregeling zijn de leden onafhankelijk en niet werkzaam bij 
Pieter van Foreest.  

De werkzaamheden van de klachtencommissie worden voorbereid en ondersteund door een 
ambtelijk secretaris, werkzaam bij Pieter van Foreest, mw. mr. N.J. Zilverentant.  

 
Klachten 

In het verslagjaar werden acht klachten ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. In 
overleg met klager(s) werden twee klachten behandeld door de klachtenfunctionaris, één klacht 
werd door de directie behandeld , twee klachten werden door de (locatie)manager behandeld en 
één klacht werd door de raad van bestuur behandeld. Eén klacht werd niet-ontvankelijk verklaard, 
omdat klager door cliënt niet gemachtigd werd tot het indienen van de klacht.  

Deze (acht) klachten betroffen problemen met het vervoer naar een ontmoetingscentrum,  de 
bejegening, de (onbeschermde) thuisbezoeken aan cliënten door medewerkers in corona-tijd, de 
uitvoering van de bezoekersregeling, de communicatie over de versoepeling van de 
bezoekersregeling en de kwaliteit van de zorgverlening.  

Over één klacht heeft de klachtencommissie advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur nadat de  
klachtencommissie bijeengekomen was voor een hoorzitting. Deze klacht betrof de kwaliteit en 
kwantiteit van de maaltijden op een locatie, de keuzemogelijkheden en de voedingswaarde 
(vitaminetekort).  Op het eerste en derde onderdeel adviseerde de klachtencommissie de klacht niet 
gegrond te verklaren en op het tweede gedeelte gegrond.  

Bezien over de afgelopen jaren, blijft de trend dat veel klachten naar tevredenheid worden 
afgehandeld door – of in overleg met – de klachtenfunctionarissen of directie/manager.  
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Jaarvergadering 
De klachtencommissie kwam op 17 november 2020 bijeen voor de jaarvergadering. Deze 
vergadering vond plaats via MS Teams. Voor deze vergadering waren uitgenodigd: de leden van de 
commissie, de ambtelijk secretaris, de programmamanager innovatie en expertise, de voorzitter van 
de raad van bestuur en de klachtenfunctionarissen van Pieter van Foreest.  

De voorzitter van de raad van bestuur gaf een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen Pieter 
van Foreest waarbij met name werd gesproken over de druk die de tweede corona golf veroorzaakte 
in de organisatie. Daarbij werd ook gesproken over het voortdurende dilemma tussen het recht en 
behoefte aan bezoek en de bescherming en veiligheid van cliënten.  

Voorts is het jaarverslag klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling 2019 tijdens de 
jaarvergadering besproken.  

2.4.5 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  
 
In 2020 heeft Pieter van Foreest vijf meldingen bij IGJ gedaan. Van deze meldingen zijn er vier nog 
in behandeling, het oordeel van IGJ is nog niet bekend. Ten aanzien van de vijfde melding oordeelt 
IGJ dat de melding zorgvuldig is onderzocht door Pieter van Foreest en dat voldoende 
verbetermaatregelen zijn genomen. Dit betekent dat de inspectie het onderzoek naar de melding 
heeft beëindigd.   
 
Naar aanleiding van de bovengenoemde meldingen zijn verbeterplannen opgesteld en in uitvoering 
genomen. De bevindingen van IGJ naar aanleiding van inspectiebezoeken in het kader van 
medicatieveiligheid aan twee intramurale verpleeghuislocaties werden door de raad van bestuur 
herkend c.q. erkend. De bevindingen inzake de compliance en borging van medicatieveiligheid 
sloten aan bij de verbetertrajecten die al waren ingezet.  
 
In het tweede deel van het verslagjaar werden de inspanningen op het gebied van medicatie-
veiligheid ondergebracht in een intensief verbeterprogramma “Ik ga voor kwaliteit”. Er werden drie 
deelprojecten uitgevoerd met als doel te voldoen aan de normen van veilige principes in de 
medicatieketen. Twee van de drie deelprojecten hadden betrekking op het uitvoeren van 
verbeterplannen gericht op compliance. Het derde deelproject had betrekking op het uitvoeren van 
interne audits om de compliance vast te stellen. Gedurende het jaar werden de eerste positieve 
effecten van de inspanningen zichtbaar hetgeen aanleiding was om het project en de aanpak te 
vervolgen in 2021. De insteek van het programma is om continu verbeteren integraal binnen de 
organisatie te borgen. Daarbij is het van belang om de zgn. PDCA-cyclus rond kwaliteit te doorlopen. 
Hier zullen we de komende jaren veel aandacht aan besteden, om zodoende een cultuur- en 
gedragsverandering te realiseren met als doel dat kwaliteit van zorg van en voor iedereen wordt. De 
aanpak zal komend jaar verbreed worden naar een nieuw thema: de Wet zorg en dwang.   
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2.5 Medewerkers, vrijwilligers en opleiden 
 
Strategisch opleidingsplan 
In 2020 is de uitvoering van het implementatieplan dat hoort bij het strategisch opleidingsplan ter 
hand genomen. Het aanbod van interne leerlijnen en doorgroeiprogramma’s is aangevuld met een 
leerlijn welbevinden en een leerlijn voor helpenden.  
 
Het beheer van de digitale leeromgeving is ingericht en het gebruik daarvan is verbreed naar alle 
medewerkers en vrijwilligers. 

In het kader van het management development programma zijn workshops zorginkoop, 
financieringsstromen, personeelsmanagement en gesprekstechnieken voor leidinggevenden 
ontwikkeld. De daadwerkelijke uitvoering is t.g.v. de pandemie uitgesteld tot 2021. 

Programma ‘vakmanschap, empowerment en leiderschap 
In het verslagjaar werd de strategische alliantie met ROC Mondriaan vertaald naar een concreet 
actieplan waarvan de uitvoering is opgepakt.  
 
Er is gewerkt aan het integreren van de leerlijn gastvrouw in het reguliere bekostigde onderwijs 
(inclusief civiel certificaat). Een programma-aanbod voor een schakelopleiding van niveau 2 naar 3 
is ontwikkeld. Het interne doorstroomprogramma van niveau 3 naar 4 en van niveau 4 naar 5 is 
verder uitgebreid. Daarnaast werd een eigen MBO opleiding tot verpleegkundige ontwikkeld samen 
met ROC Mondriaan.  

In samenspraak met directie, management en de ondernemingsraad is gewerkt aan een integraal 
plan voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en werkplezier. Dit plan wordt naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.  

Vrijwilligersbeleid 
In 2020 zijn de visie en uitgangspunten vastgelegd in een vrijwilligersbeleid dat in 2021 zal worden 
voorzien van een implementatieplan. 
 
Roosterbeleid 
Nadat het roosterbeleid in 2019 werd geactualiseerd, is in 2020 de invoering van het rooster(beleid), 
de inzetbaarheid van medewerkers met grote contracten, het sturen op min/plus uren en de 
samenspraak daarover binnen zorgteams actief opgepakt. 
 
De thuiszorg startte in 2020 met het roosteren in ONS. Er vond een oriëntatie plaats op het 
roosteren in ONS van andere onderdelen van de divisie Thuis. Dit bleek niet wenselijk omdat de 
verschillende systemen niet goed op elkaar aansluiten.  
 
Arbobeleid en RIE 
In verslagjaar werd de risico-inventarisatie die in 2018 os opgesteld geactualiseerd.  
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Verzuim 
Ook dit verslagjaar was het eigen regie beleid leidend. Leidinggevenden werden ondersteund door 
de inzet van een centrale re-integratie specialist voor de Wet verbetering poortwachter en het 
makelaarschap voor (tijdelijk) aangepast werk.  Om onze medewerkers te ondersteunen tijdens de 
COVID-19 pandemie werden aanvullende maatregelen genomen en voorzieningen beschikbaar 
gesteld.  
 

 
 
Vertrouwenspersoon 
Bij Pieter van Foreest is de rol van vertrouwenspersoon extern belegd om de onafhankelijkheid van 
de functionarissen te waarborgen. Medewerkers weten de weg naar de vertrouwenspersonen te 
vinden en de zaken worden naar tevredenheid afgehandeld. 
 
Opleiden Specialist Ouderengeneeskunde, GZ psycholoog en verpleegkundig specialist  
In 2020 waren er zes AIOS in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. Zij werden opgeleid 
door drie opleiders en vier co-opleiders.  
 
Er waren twee opleidingsplaatsen voor GZ psychologen en twee voor Verpleegkundig Specialisten. 
Van de opleidingsplaatsen voor Verpleegkundig Specialist was er de eerste helft van het jaar één 
bezet en in de tweede helft van het jaar waren beide plaatsen bezet.  

Daarnaast heeft Pieter van Foreest één opleidingsplaats voor huisartsen in opleiding (stages van 
drie maanden). Gedurende 2020 was deze opleidingsplaats continu bezet. 
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2.6 Organisatieontwikkeling 
 

Medezeggenschap en samenspraak 
In 2020 werd in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad gewerkt aan inrichting van de 
medezeggenschap als uitvloeisel van de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen 2018 per 1 juli 2020. De inrichting, centraal en decentraal, werd vastgelegd in 
medezeggenschapsregelingen en huishoudelijk reglementen. 
 
Structuur divisie WZB 
De inzet van de tijdelijke tweede directeur WZB is gedurende 2020 geëvalueerd.  Hangende een 
breed onderzoek naar de organisatieontwikkeling dat in 2021zal plaatsvinden is besloten terug te 
gaan naar een eenhoofdige divisieleiding die ondersteund wordt door een directiesecretaris. Deze 
directiesecretaris is in januari 2021 gestart.    

2.7 Bedrijfsvoering  
 
Compliance 
In het verslagjaar werd het zorginkoopbeleid van de financiers binnen één maand na het verschijnen 
van dat beleid geanalyseerd door de zorgdivisies, de zorgverkopers en business controllers. De 
resultaten van deze analyse werd vastgelegd in een compliancelijst die werd voorzien van een plan 
van aanpak. De uitvoering van dit plan van aanpak waarborgt dat Pieter van Foreest voldoet aan de 
inkoopvoorwaarden. Over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak werd in de 
kwartaalgesprekken verantwoording afgelegd. 

Planning = realisatie 
In de wijkverpleging werd in 2021 planning=realisatie ingevoerd als tussenstap naar 
zorgplan=planning=realisatie.  
 
Procesoptimalisering 
In 2020 werkten negen zorgprocesgroepen en inmiddels drie ondersteunende procesgroepen verder 
aan het beschrijven cq. verbeteren van de inrichting van zorg- en ondersteunende processen. 
Daarbij waren de Lean-principes leidend evenals het toevoegen van waarde voor de cliënt, de 
vereenvoudiging van werkwijzen, het verminderen van verspilling en verlagen van administratieve 
last. 

Risicomanagement  
Het risicomanagement van Pieter van Foreest begint met het vaststellen van de risico’s die 
vervolgens worden opgenomen in een risicokaart en voorzien worden van een taxatie van de impact 
en kans van optreden. Aansluitend wordt beoordeeld wat het doel van de beheersmaatregelen is, of 
het huidige beleid afdoende is, welk aanvullend beleid noodzakelijk is. Elk risico wordt toegewezen 
aan een “eigenaar” die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen. 

Tijdens de beleidsdagen in juni 2020 is de input voor de kaderbrief 2021 bepaald door de vijf 
grootste risico’s te benoemen en te voorzien van (aanvullende) maatregelen. Deze risico’s zijn: 

1. COVID: een tweede uitbraak van COVID  
2. Compliance aan normen kwaliteitskaders en IGJ: verbeterkracht en passende implementatie, 

sturing en borging 
3. Beschikken over voldoende en juist gekwalificeerd personeel 
4. Informatieveiligheid:  structurele, cyclische  aandacht voor effectief informatiebeveiligingsbeleid 
5. Beschikken over voldoende innovatiekracht en –ruimte    
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2.7 Huisvesting en vastgoed  
 
Strategisch Huisvesting- en vastgoedplan 
In het verslagjaar werd een voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van een voorziening in de 
Spoorzone in Delft opgeleverd. De oplevering van het definitieve ontwerp is vertraagd en wordt in 
2021 opgeleverd.  
 
Voor de herontwikkeling van het terrein van het voormalige verpleeghuis de Naaldhorst in Naaldwijk 
werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een schetsontwerp gemaakt. Besloten is de 
herontwikkeling voort te zetten middels het maken van een voorlopig ontwerp. 
 
De renovatie van een deel van De Bieslandhof moest ten gevolge van de pandemie uitgesteld 
worden tot 2021. Hetzelfde geldt voor de eerste fase van de verbouwing van Delfshove. 
 
Voor Duinhof is een inhoudelijk plan opgesteld voor de aanpassing van het gebouw vanwege 
verzwaring van de cliënten. Deze inhoudelijke wensen zijn vertaald naar een plan voor bouwkundige 
aanpassingen inclusief business case. Voor Veenhage werd een dergelijke businesscase 
voorbereid. Verwacht dat de businesscase in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar zal zijn. 

 
Programmamanagement vastgoed 
In 2020 werden de eerste stappen gezet in het inrichten van programmamanagement middels het 
Grotik systeem In deze systematiek worden projecten uitgevoerd en gemonitord via vijf dimensies: 
geld, risico, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit. 
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2.8 Informatisering en automatisering  
 
In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan de roadmap voor de ontwikkel- en verbeteractiviteiten 
op het gebied van ICT.  

De aandacht ging uit naar de volgende grote thema’s: 

-  De vernieuwing van de infrastructuur als voorwaarde voor de oplevering van de nieuwe 
digitale werkplekken in 2021,  

- De invoering van de nieuwe BI tool,  
- De selectie en invoering van een nieuw DocumentManagementSysteem, 
- De inrichting en oplevering van een nieuw en interactief intranet, 
- De optimalisering van het informatiebeveiligingsbeleid inclusief de aanstelling in vaste dienst 

van een security officer, 
- De optimalisering van het printerpark uit oogpunt van efficiency en beveiliging van informatie. 

In 2020 werden vervolgstappen gezet in de transitie naar een regieorganisatie, waarbij technische 
activiteiten door externe partijen worden uitgevoerd en medewerkers van Pieter van Foreest regie 
gaan voeren op die dienstverlening c.q. op leveranciers. Dit loopt door in 2021. 

 2.9 Innovatie en ontwikkeling   
 
Programma zorginnovatie, nieuwe technologie en onderzoek 
In het verslagjaar werd bekend dat de programmamanager zorginnovatie als practor aangesteld 
wordt bij het ROC Mondriaan. 

De visie van Pieter van Foreest op toezichthoudende techniek is opgesteld en voorzien van een 
afwegingskader en business case 2020.  

De afdeling geriatrische revalidatiezorg werd gevisiteerd in het kader van het verwerven van het 
Topcare label. 

De doelstellingen van het (strategische) programma zorginnovatie, nieuwe technologie en 
onderzoek zijn: 

• Het uitvoeren van kleinschalige onderzoeken en experimenten binnen het jaarlijkse 
innovatiebudget van Pieter van Foreest, waarbij de nadruk ligt op de ondersteuning van de 
kwaliteit van leven en samenredzaamheid. Hierbij wordt samengewerkt met kennisinstituten. 
Na een positieve uitkomst van een experiment of onderzoek wordt de innovatie en/of 
onderzoeksresultaten breed ingevoerd. 

• Het opbouwen van een infrastructuur voor experimenteren, onderzoek, kennisdelen en 
implementeren van nieuwe inzichten. 

• De samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten structureel verankeren waarbij Pieter 
van Foreest de verbindende organisatie is het netwerk. 

• Het realiseren van een transitie van aanbodgerichte innovatie en onderzoek naar  
vraaggestuurde innovatie. 
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Regiegroep innovatie 
In het verslagjaar werd onder leiding van de programmamanager en met behulp van de regiegroep 
innovatie uitvoering gegeven aan diverse projecten. De regiegroep bewaakt de interne samenhang 
tussen de activiteiten , verbond in- en externe ontwikkelingen met elkaar en toetste of de innovatie 
pasten binnen de strategische doelstellingen van Pieter van Foreest. In 2020 kwam de regiegroep 
zeven keer bij elkaar. 

Om innovatie ook fysiek zichtbaar te maken, werd Pieters Innovatie Lab (PIL) geopend. Een ruimte 
in locatie Delfshove waar de mogelijkheid is om te experimenteren met innovaties. Zowel voor 
studenten die via diverse netwerken bij Pieter van Foreest (praktijk) gericht onderzoek doen als voor 
medewerkers en ook voor andere belanghebbenden. 

 
Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) 
Pieter van Foreest beschikt over een wetenschappelijke onderzoekscommissie die wetenschappelijk 
onderzoek projecten toetst en van advies voorziet. De adviezen worden vervolgens voorgelegd aan 
de Raad van Bestuur, die besluit over de deelname aan het wetenschappelijk onderzoek.  

Onderzoek 
Pieter van Foreest heeft overeenkomsten met het universiteitsnetwerk voor de care sector Zuid 
Holland (UNC-ZH), Medical Delta living labs, de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan  
 
Via UNC-ZH werd in 2020 deelgenomen aan de volgende onderzoeken: 

o QPID: onderzoek naar de invloed van paracetamol op onbegrepen gedrag 
o SIGMA: het signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij 

verpleeghuiscliënten: de implementatie van de SIGMA set voor en met verzorging 
middels action research  

o Vitale tuin: vervolgonderzoek naar de invloed van een natuurlijke groene omgeving 
op de kwaliteit van leven van mensen met dementie.  

o Delphi: onderzoek naar slaapproblemen bij mensen met dementie die in een 
verpleeghuis wonen. 

o Intimiteit en seksualiteit bij ouderen (met dementie).  
 
Ook werden er nieuwe onderzoeken gestart: 

o NeAR: In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het beoordelen van neglect en 
naar de gevolgen van neglect in de geriatrische revalidatie. 

o EU-COGER: In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de revalidatie van post 
COVID-19 patiënten voor zowel het functionele als het medische herstel.  

o Corona-onderzoek verpleeghuizen: Dit onderzoek gaat over de crisisinterventies in 
de verpleeghuiszorg ten tijde van de COVID-19 pandemie. 

 
Via de afdeling ethiek van het LUMC werd deelgenomen aan Freedom and Safety, een onderzoek 
naar het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid in kader de Wet Zorg en Dwang. 
 
Via Start up bedrijven werd in 2020 deelgenomen aan: 

o MOMO Medical Onderzoek: in vervolg op de geslaagde pilot decubituspreventie 
d.m.v. sensoring (Bedsense) zijn de sensortechnieken verder ontwikkeld t.b.v. 
ondersteuning voor de nachtdienst. Op dit thema worden nieuwe projecten gestart. 

o Care Ring: telefoneren door familie met een dierbare met dementie. Deze is 
uitgebreid met een E-Learning: “het prettige gesprek”.  
 

Via de SET subsidieregeling zijn projecten met de CMed plus en Intake nieuwe stijl (digitale kluisje) 
verder uitgerold. 
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Via Medical Delta (living labs) werd deelgenomen aan onderzoek/pilot: 

o Vrije Vogel”: Hoe meer vrijheid te geven aan cliënten in de context van de huidige 
architectuur? Deze heeft geresulteerd in een aantal deelprojecten t.b.v. de zorg voor 
de vrijheid die in 2020 en verder worden uitgewerkt door studenten en medewerkers.  

 
Via Haagse Hogeschool (HHs) werd in 2020 deelgenomen aan diverse onderzoeken van 
studenten. 
 
De inzet van “Smartglass” in het kader van wondzorg en onbegrepen gedrag werd uitgebreid en 
opgeschaald. Deze opschaling had zowel betrekking op het aantal brillen als op de thema’s waar de 
bril op ingezet werd. 
 
De volgende onderzoeken werden in 2020 afgerond: 

o QPID: onderzoek naar de invloed van paracetamol op onbegrepen gedrag 
o FIT-HIP: onderzoek naar de invloed van training op valangst  
o PACE: enquête onder nabestaanden met als doel richtlijnen voor goede 

levenseinde zorg te formuleren  
o SIGMA: het signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij 

verpleeghuiscliënten: de implementatie van de SIGMA set voor en met verzorging 
middels action research.  

 
De “Vitale tuin”, een onderzoek naar de invloed van een natuurlijke groene omgeving op de kwaliteit 
van leven van mensen met dementie, is voortgezet in een promotietraject.  
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Hoofdstuk 3  Samenspraak en medezeggenschap 

3.1  Centrale cliëntenraad (CCR) 
 

3.1.1 Algemeen 
Pieter van Foreest kent lokale cliëntenraden (LCR), een cliëntenraad divisie Zorg Thuis (CRT) en 
een centrale cliëntenraad. In onderstaande tabel is de taakverdeling tussen deze raden beschreven.  
 

Lokale 
cliëntenraad 
(LCR) 

Behartigt de belangen van de 
bewoners op lokaal niveau en 
adviseert over alles wat specifiek 
met de eigen locatie te maken heeft 

Huisvesting, voeding, was, recreatie, geestelijke 
zorg, maatschappelijke bijstand, benoeming team- 
en locatiemanagement, communicatie bewoners/ 
mantelzorg, veiligheid, begroting locatie, 
tevredenheidsmetingen 

Cliëntenraad  
divisie Zorg 
Thuis  (CRT) 

Behartigt de belangen van cliënten 
van de divisie Thuis en adviseert 
over alles wat voor de divisie  Thuis 
als geheel belangrijk is 

Regelingen voor de divisie Thuis: kwaliteit, 
benoeming directeur Thuis, 
wachtlijstproblematiek, ketenzorg en transmurale 
zorg, divisiebegroting, nieuwbouw en ontwikkeling 
nieuwe zorgvormen  

Centrale 
Cliëntenraad  
(CCR) 

Behartigt de belangen van alle 
cliënten en adviseert over zaken 
van heel Pieter van Foreest 

Begroting, meerjarenbeleid, algemeen beleid 
t.a.v. huisvesting, voeding, was, recreatie, 
geestelijke zorg, maatschappelijke bijstand, 
kwaliteit, benoeming bestuurder en leden 
klachtencommissie, gesprek Raad van Toezicht, 
voorwaarden voor goede medezeggenschap, 
communicatie met alle raden + uitwisseling 
ervaringen, leren van elkaar, netwerk 

 
De invoering van de WMCZ 2018 per 1 juli 2020 maakte het noodzakelijk dat de inrichting van de 
medezeggenschap van cliënten opnieuw werd vastgelegd in medezeggenschapsregelingen en 
huishoudelijk reglementen. In lijn met de overgangsperiode die duurde tot 1 januari 2021 hebben 
CCR en raad van bestuur in de tweede helft van het verslagjaar nauw samengewerkt om de 
bestaande regelingen en reglementen te actualiseren. 
 

3.1.2 Samenstelling CCR in 2019 
 
In 2020 waren er diverse wisselingen in de bezetting van de CCR. De vacature vanuit de regio 
Westland/Midden Delfland is per 1 maart 2020 ingevuld door de heer L. van Gemerden.  
 
Eind april 2020 is mevrouw T. Somers, de ondersteuner van de CCR, met pensioen gegaan. Zij is 
per 1 juli 2020 opgevolgd door M. van Iterson. In de tussentijd was mevrouw M. van der Eijnden 
interim ondersteuner. 
 
Begin november is de heer T. Lockhorst gestopt als lid van de CCR. De vacature voor zijn opvolging 
is uitgezet onder alle lokale cliëntenraden in de regio Delft/Oostland. Naar verwachting zal de 
vacature begin 2021 ingevuld kunnen worden.  
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Functie/ afvaardiging Naam CR locatie Lid CCR sinds  / 

tot d.d. 

Voorzitter CCR/nvt Dhr. H. Middelplaats Onafhankelijk voorzitter Sinds 1-1-2019  

Lid, Delft/Oostland Dhr. T. Lockhorst LCR De Bieslandhof Tot 6-11-2020 

Lid, Delft/Oostland Dhr. P. van Buuren LCR Veenhage  Sinds 1-5-2017 

Lid, Westland/Midden 
Delfland Mw. J. Salomé LCR Triangel Sinds 1-1-2017  

Lid, Westland/Midden 
Delfland Dhr. L. van Gemerden LCR Sonnevanck Sinds 1-2-2020 

Lid, Cliëntenraad Thuis  Mw. T. van Eijbergen CRT Sinds 23-5-2019 

Lid, Cliëntenraad Thuis  Dhr. M. van Meurs CRT Sinds 2015 

Ondersteuner CCR, nvt Mw. T. Somers - Tot 30-4-2020 

Ondersteuner CCR a.i., 
nvt Mw. M. van den Eijnden - 1-5-2020 tot 

15-7-2020 

Ondersteuner CCR, nvt Mw. M. van Iterson - Sinds 1-7-2020 
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3.1.3 Adviesaanvragen in 2020  
 
Onderwerp Advies CCR Besluit raad van bestuur 
Handboek Zorg voor de 
vrijheid 

Positief. 
 

Vaststellen handboek en beleid en overname adviezen 
over communicatie en terugkoppeling voortgang. 

Investeringen Delfshove Positief.  
 

Besluit tot investeren en toezegging dat 
aandachtspunten worden opgepakt door manager 
Delfshove. 

Kwaliteitsbudget 2020 Positief. Vaststelling kwaliteitsbudget 2020 en toezegging dat 
CCR tijdig betrokken wordt bij de keuzes voor de 
bestedingen van het kwaliteitsbudget 2021.  

Kwaliteitsplan 
Verpleeghuiszorg 2020 

Positief.   Vaststelling kwaliteitsplan en toezegging dat periodieke 
rapportages van de VIM commissie, commissie Zorg 
voor Vrijheid en de interne audits op het gebied van 
medicatie, hygiëne en voeding gedeeld worden met de 
CCR. 

Jaarrekening 2019 Positief Vaststellen jaarrekening 2019.  

Herziening 
Klachtenreglement 

Positief Vaststelling klachtenreglement en overname van 
aanbevelingen over de communicatie. 

Benoeming voorzitter 
raad van bestuur 

Positief Benoeming mevrouw P. de Jongh wordt per 1-1-2021 
door de raad van toezicht. 

Aanstelling lid raad van 
bestuur 

Positief Benoeming de heer G. Waterink per  
1-1-2021 door de raad van toezicht. 

Vrijwilligersbeleid Positief.  
 

Vaststelling vrijwilligersbeleid en toezegging dat de 
relatie van cliëntmedezeggenschap in relatie tot 
vrijwilligersbeleid wordt verduidelijk in het beleid en dat 
CCR op de hoogte gehouden wordt van de 
implementatie.   

Schetsontwerp 
Naaldhorst 

Positief 
 

Besluit om bouwvergunning aan te vragen en voorlopig 
ontwerp uit te werken met toezegging dat eventuele 
beslissingen over de toekomst van Sonnevanck, 
Triangel, Duinhof en Strandgoed aan de CCR worden 
voorgelegd en overname van het advies om een 
eventuele verkoop van grond zorgvuldig te overwegen in 
de context van de behoeften van Pieter van Foreest. 

Investering verbouwing 
Duinhof 

Positief  Besluit tot investeren in verbouwing Duinhof.  

Begroting 2021 Positie Vaststelling begroting 2021 en toezegging dat 
activiteiten die gevolgen hebben voor de begroting in het 
jaarplan 2022 worden gemarkeerd.   
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3.1.4 Instemmingsverzoeken in 2020  
 
In 2020 is aan de CCR instemming gevraagd over de onderstaande zaken: 
 
Onderwerp Instemming CCR Besluit raad van bestuur 
Kwaliteitsplan 
Verpleeghuiszorg 2021 

Instemming, de CCR was middels de 
klankbordgroep betrokken en wil de 
implementatie van het kwaliteitsplan 
blijven volgen, o.a. door regelmatige 
updates in de overlegvergadering. 

Vaststelling kwaliteitsplan 
verpleeghuiszorg 2021 en toezegging 
dat de voortgang en uitvoering 
regelmatig in de overlegvergadering 
wordt besproken.  

 
Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen door de CCR en raad van bestuur besproken: 

• Jaarplan Pieter van Foreest 2021 
• Jaarverslag klachtenfunctionarissen 2019 
• Jaarverslag klachtencommissie 2019 
• Kaderbrief 2021 (onderwerpen aangedragen vanuit cliëntperspectief):  
• Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan, cliënttevredenheid 
• Bestuursverslag 2019 
• Kwaliteitsjaarverslag 2019 Pieter van Foreest 
• Implementatie Wet Zorg en Dwang 
• Implementatie Toezichthoudende Techniek op locaties van Pieter van Foreest 
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3.2  Ondernemingsraad (OR) 
 
Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft Pieter van Foreest een ondernemingsraad (OR) 
ingesteld. Doelstelling van de OR is het bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie in al 
haar doelstellingen door het plegen van overleg met de raad van bestuur over het bedrijfsbeleid in 
het algemeen en het personeelsbeleid in het bijzonder, door de vertegenwoordiging van de 
medewerkers. 
 

3.2.1 Dagelijks Bestuur en samenstelling OR 
De huidige OR  is tot stand gekomen na verkiezingen die in mei 2019 op basis van kiesgroepen zijn 
gehouden. Conform de  Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR 19 zetels.  

De divisie Wonen Zorg Behandeling en de divisie Thuis beschikken beide over divisiecommissies 
die overleggen met de directeur. Aan de bijeenkomsten van de divisiecommissies nemen ook de 
OR-leden, die hun onderdeel vertegenwoordigen, deel. Zij zijn daarbij tevens ‘linking-pin’ naar de 
OR die overlegt met de voorzitter van de raad van bestuur.  
 

De heer A. Blom is voorzitter van de OR. Mevrouw S. van Leeuwen was tot 1 oktober 2020 vice-
voorzitter. Per die datum werd het vicevoorzitterschap na interne verkiezingen overgenomen door 
de heer E.J. Bos. De OR werd ondersteund door een ambtelijk secretaris: mevrouw N. Zilverentant. 
Voorzitter, vice-voorzitter en ambtelijk secretaris vormen samen het dagelijks bestuur van de 
ondernemingsraad. 

 
Samenstelling OR per 31 december 2020 
Kiesgroep 19 Zetels OR-leden 

Centrale 
Diensten 

2 De heer A. Blom 
De heer T. van Amelsfort  
 

Divisie Thuis 6 Mevrouw Y. Zeeman  
Mevrouw W. Duijvestijn  
Mevrouw L. van der Meijden 
De heer R. van der Spek   
Mevrouw E. Sosef  
Vacature 

Divisie Wonen 
Zorg 
Behandeling 

11 Mevrouw E. Woudenberg 
Mevrouw J. Meijer  
Mevrouw G. Kuiper  
Mevrouw J.van den Berg  
Mevrouw S. van Leeuwen  
De heer L. Maes  
Mevrouw S. Sidiq  
De heer W. Chinkoe 
Mevrouw B. Chemont  
De heer E.J. Bos  
Vacature 
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3.2.2 Adviesaanvragen 
 
In 2020 werden de volgende zaken ter advisering voorgelegd aan de OR: 
Onderwerp Advies/standpunt 

OR 
Besluit RvB 

Inzet extern adviseur voor onderzoek naar 
toekomstige besturing en organisatie divisie 
WZB 

Positief  Besluit tot uitvoeren 
onderzoek 

Functiebeschrijvingen categorie Facilitair en 
Huisvesting 

Positief  Vaststellen 
functiebeschrijvingen 

Voorstel tot gebruik van privé smartphones 
voor ontvangst code i.h.k.v. 2 factor 
authenticatie elektronisch cliëntendossier 

Positief 
 

Uitvoeren voorgenomen 
besluit en overname advies 
om medewerkers te 
verzoeken om instemming 
voor verzenden codes naar 
privé smartphones 

Bezoekersregeling (fasering) cliënten in 
verband met corona pandemie 

Positief Uitvoeren voorgenomen 
besluit en verwerken 
opmerkingen OR in regeling 

Leidraad herinrichtingsplan ICT Positief Uitvoeren voorgenomen 
besluit en overname adviezen 
over de uitwerking en 
uitvoering van de leidraad  

Benoeming voorzitter raad van bestuur Positief Aanstelling mw. A.P. de 
Jongh als voorzitter raad van 
bestuur door raad van 
toezicht 

Vaststelling functiebeschrijving Gastvrouw B Positief  Vaststelling 
functiebeschrijving 

Benoeming lid Raad van Bestuur Positief Aanstelling dhr. G.J. Waterink 
als lid raad van bestuur 

Onderbrengen Specialistisch Team bij 
thuiszorg onder aansturing parttime 
teammanager 

Positief Uitvoeren besluit en 
toezegging evaluatie na een 
jaar 

Structuurplan en businesscase bouw 
zorgcentrum op terrein Naaldhorst 

Positief Besluit bouwvergunning aan 
te vragen en voorlopig 
ontwerp uit te werken 

Actualisatie vrijwilligersbeleid Positief Vaststelling beleid onder 
toezegging verduidelijking 
van begrippen in het beleid 

Programmavoorstel toezichthoudende 
techniek 

Positief Vaststellen en uitvoeren van 
het programma ,et toezegging 
dat opmerkingen van de OR 
daarbij worden meegenomen 

Investeringen verbouwing locatie Duinhof Positief Besluit  tot investeren in de 
verbouwing 
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3.2.3 Instemmingsaanvragen 
 
In 2020 werden de volgende zaken ter instemming voorgelegd aan de OR: 
 
AANVRAAG Standpunt OR Besluit raad van bestuur 
STRATEGISCH HR BELEID De OR stemt in met de richting 

van dit beleid 
Vaststellen beleid en 
toezegging dat de uitvoering 
(indien van toepassing) leidt tot 
nadere advies- en 
instemmingsaanvragen 

STRATEGISCH OPLEIDINGSPLAN De OR stemt in met de richting 
van dit beleid 

Vaststellen beleid en 
toezegging dat de uitvoering 
(indien van toepassing) leidt tot 
nadere advies- en 
instemmingsaanvragen 

TIJDELIJKE (VOOR DE DUUR VAN 
DE CORONA-CRISIS) GELDENDE 
PERSONEELSREGELINGEN INZAKE 
EXTRA UREN EN REISKOSTEN EN 
REISTIJD 

De OR stemt in met de 
regelingen  

Vaststelling van de 
personeelsregelingen 

TOETSING EN TERUGKOPPELING 
COVID-TESTRESULTATEN DOOR 
P&O ONDER 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
BEDRIJFSARTS (VERLENGDE ARM) 

De OR stemt in  Besluit RvB tot vaststelling 
verlengde arm constructie 

VOORSTELLEN INZAKE 
BETREFFENDE AANSTELLING EN 
INSCHALING VAN MEDEWERKERS 
EN ZIJ-INSTROMERS DIE EEN 
BEROEPSOPLEIDING (GAAN) 
VOLGEN 

De OR stemt in  Vaststelling van de regelingen 
en toezegging dat rekening 
gehouden wordt met de 
belangen van medewerkers, 
het voorkomen van 
rechtsongelijkheid of te grote 
ongelijkheid in beloning 

HANDHAVING REGELING 
REFERRAL RECRUITMENT 

De OR stemt in  Besluit RvB tot verlengen van 
de regeling voor de duur van 2 
jaar 

REGELING SPAARVERLOF De OR stemt in Vaststelling van de regeling en 
verwerken standpunt OR 
inzake de aanspraak op 
bijzonder verlof 

REGELING FIETSVERGOEDING 
THUISZORG 

De OR stemt in Vaststelling van de regeling 
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Buiten de hierboven genoemde adviezen en instemmingsbesluiten kwamen onder meer ook de 
volgende onderwerpen aan de orde in 2020 

RAPPORT BESTURING DIVISIE 
WZB EN SCHRIFTELIJKE REACTIE 
VAN DE OR 

Tussentijdse evaluatie pilot 
beweegagogen 

Gedragscode medewerkers 

CONTRACT DIRECTEUR WZB A.I. Jaarverslag OR 2019 Top 5 belevingsonderzoek 
medewerkers 

BELANGRIJKSTE 
UITGANGSPUNTEN VAN DE OR 
VOOR EEN BESTUURSSTRUCTUUR 

Vervanging OR-leden en 
toestemming bestuurder 

Begeleiding 
leerlingen/stagiaires 

STAND VAN ZAKEN 
ORGANISATIEONTWIKKELING 

Rapportage eerste en tweede 
kwartaal 2020 PvF 

Rapportage bezwaar advies 
IBC en besluit RvB 

PORTEFEUILLEVERDELING RAAD 
VAN BESTUUR 

Kaderbrief 2021 Notitie Ik en zo thuis als 
mogelijk 

100-DAGEN-REFLECTIE NIEUW LID 
RAAD VAN BESTUUR 

Bestuursverslag en 
jaarrekening 2019 PvF 

Beleid verlofstuwmeer 

WERVING EN PROFIELEN 
VOORZITTER EN LID RAAD VAN 
BESTUUR 

Nieuwe Wet Arbeidsmarkt in 
Balans 

Goodhabitz 

FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEER Privacy medewerker Actualisatie regeling 
reiskostenvergoeding thuiszorg 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE 
SPECIALISTISCH TEAM 

Nieuwe CAO VVT Klachten 2-factor authenticatie 
ONS 

EVALUATIE STRUCTUUR KBC EN 
VERZOEK AANVULLING DOOR OR 

Leerlijn verzorgende Dienstkleding 

EVALUATIE KBC EN VERZOEK OM 
AANVULLING HIERVAN DOOR DE 
OR 

Rapportage exit-interviews 
tweede kwartaal 2020 PvF 

Thuiswerken kantoorlocaties 
korte termijn 

EVALUATIE HERINRICHTING HULP 
BIJ HUISHOUDEN 

Disfunctioneren Update OWS en roosteren 

BIJSTELLING VERLOFBELEID Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 
2020 

Rapporten inspectie en plan 
van aanpak 
medicatieveiligheid 

COVID BONUS ZORGPERSONEEL Toelichting kwaliteitsbudget 
verpleeghuiszorg 2020 

Kwaliteitsverslag 
verpleeghuiszorg 2019 

MANDAATREGELING Extra gelden Waardigheid en 
Trots 2019 

Jaarverslag 
vertrouwenspersonen 2019 

UPDATE COVID-19 AANPAK EN 
EVALUATIE 

Vernetcijfers Aanstelling 
preventiemedewerker 

SAMENWERKING HAAGSE 
HOGESCHOOL 

Voortgangsrapportages 
jaarplan 2020 

Diversiteit 

STAND VAN ZAKEN HUISVESTING Voorlopig ontwerp Spoorzone Visie op toezicht 
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3.3 VVAR 
 
Pieter van Foreest beschikt over een verpleegkundige en verzorgende adviesraad die tot doel heeft: 

• vanuit beroepsinhoudelijke optiek het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van 
bestuur teneinde de kwaliteit van zorg te waarborgen, 

• vanuit de invalhoek van verpleging en verzorging een stem hebben in het korte en lange 
termijn beleid van de instelling, 

• het stimuleren van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.  
 

De leden van de VVAR zijn werkzaam in de divisie WZB of de divisie Thuis. In het verslagjaar is de 
samenstelling van de VVAR gewijzigd als gevolg van aftreden van zittende leden en per 31-12-2020 
was de samenstelling van de VVAR: 

Naam Locatie 
Mirjam van den Beukel (voorzitter 
a.i.) 

HBO verpleegkundige, De Kreek 

Simone du Puy (vicevoorzitter) Beleidsadviseur, concern (voormalig HBO verpleegkundige) 
Geertje van Merwijk Verzorgende IG, Zorg Thuis Delft midden en klantadviseur bij 

het Klantcontactcentrum 
Karin Ammerlaan MBO verpleegkundige, De Kreek  
Sandra van Loenhout Verzorgende IG, Weidevogelhof 
Aad van Noordt MBO verpleegkundige, Zorg Thuis Monster 
Nicole Saris MBO verpleegkundige, De Bieslandhof 
 

In het verslagjaar overlegde de raad van bestuur vier maal met de VVAR. In dit overleg stond de 
ontwikkeling van de VVAR centraal. 
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Hoofdstuk 4 Financieel Beleid  

4.1 Opbrengsten, bedrijfslasten en resultaat  
Totale bedrijfsopbrengsten in 2020 (x € 1 miljoen) 

Bedrijfsopbrengsten 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 176,8 
Subsidies 7,4 
Overige bedrijfsopbrengsten 3,8 
Totale bedrijfsopbrengsten 188,1 
    
Bedrijfslasten 

Personeelskosten 131,2 
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 7,1 
Overige bedrijfskosten 42,1 
Financiële baten en lasten 1,7 
Totale bedrijfslasten 182,1 
Resultaat boekjaar (voordelig) 5,94 
 
Resultaatbestemming 

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 5,87 
Algemene reserve 0,07 
Resultaatbestemming 5,94 

4.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2020 
Geconsolideerde balans per 31 december 2020 (x € 1 miljoen) 

ACTIVA   PASSIVA 
  

Immateriële vaste activa  0,9   Kapitaal 0,5 
Materiële vaste activa  76,2   Bestemmingsfondsen 55,1 
Financiële vaste activa  0   Algemene en overige reserves 2,2 
Voorraden en vorderingen 0,6      
Onderhanden werk 1,0   Voorzieningen 5,0 
Debiteuren en overige 
vorderingen 17,6   

Langlopende schulden 
36,6 

Liquide middelen 36,9   Kortlopende schulden 33,8 
Totaal activa 133,2   Totaal passiva 133,2 
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4.3  Toelichting op het resultaat 2020 
 
Pieter van Foreest heeft over 2020 een positief resultaat behaald van € 5,9 miljoen euro.  
Geschoond voor het saldo van incidentele baten en lasten (niet aan Covid-19 gerelateerd) komt het 
genormaliseerde resultaat uit op € 4,5 miljoen. Dit ligt in lijn met het begrote resultaat voor 2020 
(€ 4,1 miljoen) en het resultaat over 2019 (€ 4,8 miljoen).  

De impact van Covid-19 voor Pieter van Foreest is in 2020 zeer groot geweest. Naast alle 
ingrijpende effecten voor bewoners, familie en personeel had dit ook gevolgen voor de exploitatie. 
Dit kwam tot uiting in een lagere bezetting binnen de verpleeghuizen en minder bezoekers van 
dagcentra. Ook stegen de uitgaven voor beschermingsmiddelen fors. Covid-19 zorgde voor een fors 
hoger ziekteverzuim waardoor veel meer personeel niet in loondienst aangetrokken moest worden. 
Daarnaast stegen de exploitatiekosten door het inrichten van enkele COVID-units met een regionale 
functie. 

Pieter van Foreest heeft gebruik gemaakt van de regelingen ter compensatie van doorlopende 
kosten (inkomstenderving) hogere materiële en personele kosten. Het toepassen van de vigerende 
regelgeving heeft geleid tot een verzoek voor een compensatie van € 6,7 miljoen.  Met uitzondering 
van een klein bedrag voor de Zorgverzekeringswet zijn hierover al definitieve afspraken gemaakt 
met de verschillende financiers vanuit de Wlz, Zvw en de Wmo. Daarnaast is voor € 3,7 miljoen aan 
personele meerkosten verantwoord in het kwaliteitsbudget. Als gevolg hiervan konden de financiële 
gevolgen van Covid-19 in de bedrijfsvoering worden geneutraliseerd op een niveau zoals 
gerealiseerd in de eerste twee maanden van 2020. 

Ten opzichte van 2019 zijn de totale opbrengsten in 2020 € 22 miljoen hoger. De kosten zijn met  
€ 20,9 miljoen gestegen. De uitkering van de landelijk toegekende zorgbonus is zowel in de 
opbrengsten als in de kosten opgenomen. Deze zorgbonus is uitgekomen op € 6,1 miljoen inclusief 
afgedragen loonbelasting.   
 
Exclusief de zorgbonus kwamen de totale kosten van personeel € 11,6 miljoen hoger uit dan in 2019. 
Deze stijging wordt verklaard door een groeiend personeelsbestand (+ 116 fte), o.a. ten gevolge van 
toename van de zorgzwaarte en de inzet van extra zorgpersoneel vanuit de financiële ruimte die 
beschikbaar kwam door toegekende kwaliteitsmiddelen. Daarnaast stegen de loonkosten als gevolg 
van hogere lonen (doorwerking eerder afgesloten CAO) en door de inzet van meer personeel niet in 
loondienst (€ 4,2 miljoen).  

Het financiële beleid is gericht op een duurzame bedrijfsvoering en daarmee een solide financiële 
positie. De banken hebben de richtlijn dat de solvabiliteit minimaal 30% bedraagt. De solvabiliteit in 
2020 komt uit op 43,4%. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de belangrijkste financiële 
ratio’s. Op alle onderdelen is er sprake van verbetering ten opzichte van 2019. 
 
Ratio's (geconsolideerd)  

  
2020 2019 2018 2017 

Solvabiliteit (%)  43,4 42,6 39,6 36,8 
Vermogensratio (%)  32,0 31,2 31,1 29,9 
Liquiditeit ratio  1,7 1,6 1,4 1,3 
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 3,6 2,8 1,5 3,2 
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Vermogensratio  
De vermogensratio of eigenlijk het weerstandsvermogen is een andere ratio voor de berekening van 
de solvabiliteit. Hiermee wordt berekend in hoeverre Pieter van Foreest in staat is om de leningen af 
te lossen met het eigen vermogen.  
 
Liquiditeit  
Deze ratio geeft aan in hoeverre Pieter van Foreest in staat is op korte termijn aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen. De liquiditeitsratio zit boven het gewenste niveau van 100% 
dekkingsgraad.  
 
DSCR  
De DSCR is ook bedoeld om te meten in hoeverre Pieter van Foreest in staat is zijn schulden te 
betalen. Deze ratio is boven de door Pieter van Foreest gehanteerde norm van 1,5. 

4.4  Vooruitzichten 
 
(Verwachte) ontwikkelingen in 2021 
Ook in 2021 zullen de effecten van het Covid-19 virus doorwerken in de exploitatie. Op basis van 
het eerste kwartaal van 2021 lijken deze effecten groter dan waar in de begroting voor 2021 
rekening mee is gehouden.  
 
Bij het opstellen van de begroting voor 2021 was het uitgangspunt om de moeilijk voorspelbare 
effecten van Covid-19 zoveel als mogelijk buiten beschouwing te laten. Op basis daarvan is een 
begroting voor 2021 tot stand gekomen die sluit op een positief resultaat van € 5,8 miljoen. Het 
grootste deel komt tot stand door een positief resultaat op de vastgoedbegroting. Daarmee 
anticipeert Pieter van Foreest op een nabije toekomst waarbij de kapitaalslasten fors zullen 
toenemen vanwege beoogde nieuwbouw in de Spoorzone en op locatie Naaldhorst. Verder zullen 
aanvullende investeringen voortvloeien vanuit de geplande herijking van het strategisch 
huisvestingsplan in 2021.  
 
De eerste maanden van 2021 laten zien dat de exploitatie onder druk staat door een langzaam 
teruglopend ziekteverzuim, hoge kosten voor het inhuren van zorgpersoneel en een lagere bezetting 
in de (verpleeg-) huizen door teruglopende wachtlijsten.  
 
De wijze waarop voor 2021 invulling wordt gegeven aan de vergoeding/dekking van de COVID-19 
kosten en gederfde inkomsten is nog niet voor alle opbrengstenstromen bekend. Hierover wordt 
landelijk overlegd tussen de betrokken partijen, waarbij de verwachting is dat hier in lijn met 2020 
passende afspraken tot stand komen.  
 
Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van de jaarrekening 2020 
kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de gemaakte afspraken, 
rekening houdend met de kredietlimiet en de overeengekomen ratio’s met de banken, en is er geen 
sprake van een concreet financieel continuïteitsrisico als gevolg van COVID-19.  
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Hoofdstuk 5 Jaarrekening 2020  
 

Inhoudsopgave jaarrekening 2020 
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5.1  Jaarrekening 2020 

5.1.1 Geconsolideerde Balans per 31 december 2020  

 

 



 

 

AUTEUR Pieter Bos, Martin de Groot AANTAL PAGINA’S 45 van 85 
EIGENAAR Raad van bestuur   
VERSIENUMMER 5 Definitief   
 

5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2020 
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5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020 
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  

5.1.4.1 Algemeen 
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 
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5.1.4.3 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
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5.1.4.4  Grondslagen van resultaatbepaling 
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020 
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5.1.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 
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5.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 
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5.1.8 Mutatieoverzicht financiële vaste activa 
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5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 
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5.1.10 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 2020 
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5.1.11 Enkelvoudige balans per 31 december 2020  
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5.1.12 Enkelvoudige resultatenrekening over 2020 
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5.1.13 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

5.1.14 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019 
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5.1.15 Enkelvoudig mutatieoverzicht immateriële vaste activa 
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5.1.16 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa 
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5.1.17 Enkelvoudig mutatieoverzicht financiële vaste activa 

 

  



 

 

AUTEUR Pieter Bos, Martin de Groot AANTAL PAGINA’S 80 van 85 
EIGENAAR Raad van bestuur   
VERSIENUMMER 5 Definitief   
 

5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 (enkelvoudig) 
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5.1.19 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2020 
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5.1.20 Vaststelling en goedkeuring 
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5.2 Overige gegevens  

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 

 

5.2.2 Nevenvestigingen 
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