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Inleiding 
 
 

In dit bestuursverslag legt Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest (verder Pieter van Foreest) 

te Delft verantwoording af over het algemene beleid en de resultaten over het jaar 2017.  

Krachtens de WTZi publiceert Pieter van Foreest naast dit bestuursverslag de wettelijke verplichte 

gegevens, waaronder de posten uit de jaarrekening, via DigiMV. Naast dit bestuursverslag 

verantwoordt Pieter van Foreest zich ook in het kwaliteitsjaarverslag over kwaliteit en veiligheid. 

Middels dit bestuursverslag wil Pieter van Foreest zijn stakeholders informeren over ontwikkelingen, 

resultaten en plannen. 

 

In dat kader wordt in het bestuursverslag 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 het 

bestuursverslag 2017 goedgekeurd op 25 mei 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTEUR MdG, IO, FD AANTAL PAGINA’S 6 van 87 
EIGENAAR Raad van Bestuur   
VERSIENUMMER Definitief 20180529   

 

Voorwoord  
 
 
In dit bestuursverslag rapporteren wij over onze activiteiten en resultaten in 2017. Hierbij baseren wij 
ons op het jaarplan 2017 van Pieter van Foreest, de jaarplannen van de divisies, diensten en 
afdelingen.   
 
In 2017 is de strategische beleidsnota 2018-2020 Mensen Verbinden vastgesteld. Dit in het 
verlengde van onze visie op zorg, met daarin onze kernwaarden, samen, jezelf zijn en boven 
verwachting. Onze visie op zorg is leidend voor de manier waarop wij onze zorg aanbieden en onze 
organisatie inrichten. De strategie geeft de strategische keuzes weer voor de komende jaren.  
 
De strategische beleidsnota 2018-2020 Mensen Verbinden is tot stand gekomen door samen te 
werken. Inspirerende strategiebijeenkomsten, waar mensen vanuit verschillende posities voor kon 
inschrijven om met elkaar in gesprek te gaan, hebben dit gefaciliteerd. In gemengde groepen in 
gesprek met collega’s, cliënten, mantelzorgers, cliëntenraadsleden, VVAR leden, OR leden, externe 
belanghebbenden, samenwerkingspartners, management en Raad van Toezicht. Samen nadenken 
over Pieter van Foreest op weg naar 2020. Samen bepalen waarop Pieter van Foreest zich de 
komende 3 tot 5 jaar zou moeten focussen. De strategische speerpunten 2018-2020 zijn: verbinden 
in de buurt, vangnet tijdelijk verblijf, zorginnovatie, nieuwe technologie en onderzoek, 
toegankelijkheid en snelle informatie, vakmanschap, empowerment en leiderschap en deskundige 
ondersteuning.  
 
Ik ben enorm trots dat ruim 200 deelnemers met enthousiasme hebben bijgedragen bij het 
vormgeven en het tot stand komen van de strategie. Samen hebben wij het pad voor de komende 
jaren uitgestippeld en daardoor is onze onderlinge verbinding met alle betrokkenen enorm versterkt. 
De titel van onze strategienota : Mensen Verbinden doet recht aan het verloop van dit traject en 
geeft ons houvast voor de komende jaren.  
 
Binnen de WLZ-financiering hadden we in 2017 een forse overproductie, die werd veroorzaakt door 
een enorme druk op de wachtlijsten. Deze overproductie is door het Zorgkantoor gefinancierd.  
 
Steeds meer cliënten en mantelzorgers melden zich aan voor digitale inzage in het zorgdossier en 
communicatie via CarenZorgt. Een positieve ontwikkeling die we graag onder de aandacht brengen.  
 
Ook dit jaar was het weer ontzettend leuk en leerzaam voor mijzelf en de leden van het bestuurlijk 
overleg om mee te lopen met collega’s in het dagelijks werk, zoals in de zorg in De Bieslandhof, het 
bijwonen van een multidisciplinair overleg in De Terwebloem en meelopen met de behandeldienst in 
Triangel of een wandeling met een cliënt naar de markt. Telkens weer blijkt dat er bij Pieter van 
Foreest enorm gepassioneerde en betrokken medewerkers en vrijwilligers werken.  
 
Het draait bij Pieter van Foreest om aandacht voor cliënten, mantelzorgers en elkaar. Elke dag weer 
werken we samen met cliënten, collega’s, vrijwilligers, naasten om de best mogelijke zorg en 
ondersteuning te bieden voor onze cliënten en de ouderen in onze regio. Voor die inzet en 
betrokkenheid verdient iedereen een groot compliment.  
 
 
Diny de Bresser 
Bestuurder 
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Hoofdstuk 1 Bestuur en toezicht 

1.1 Bestuur 

 
Met ingang van 1 juni 2015 is mw. A.A.H.M. de Bresser aangesteld als bestuurder (in de 

éénhoofdige raad van bestuur) van Pieter van Foreest. 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.  

De aandacht van het bestuur en de medewerkers van Pieter van Foreest is allereerst gericht op het 

bieden van goede zorg aan de cliënten. Een heldere visie op zorg is daarbij van cruciaal belang 

omdat onze visie  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 continue 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 er voor 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. Pieter van Foreest zal de komende jaren daarin nog meer een netwerkspeler worden. In 

het netwerk van de individuele cliënt, de mantelzorger, als ook in het netwerk 

samenwerkingspartners, in de wijk en in de gemeenschap. 

 

 

 

Organisatiestructuur en planning & control cyclus  

In het verlengde van de inrichting van de organisatiestructuur zijn in 2016 reorganisatieplannen voor 

de centrale diensten opgesteld voor de professionalisering van de dienstverlening en ter reducering 

van de kosten. In 2017 zijn deze reorganisatieplannen volgens plan uitgevoerd. Voor wat betreft de 

planning & control cyclus wordt jaarlijks gewerkt met een kaderbrief voorafgaand aan het opstellen 

van jaarplan en begroting. In 2017 lag het accent op het optimaliseren van managementinformatie 

en kwartaalrapportages. 
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Strategisch Huisvesting- en vastgoedplan 

In 2017 werd fase 1 van het strategisch huisvesting- en vastgoedplan afgerond. Nadat in 2016   

Sonnevanck en Stefanna zijn verbouwd, zodat daar zorg geboden kan worden aan cliënten met een 

zwaardere zorgvraag, is begin 2017 de zorgverlening in de locatie Abtswoude beëindigd. In het 

najaar werd een bruikleenovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met SHS Delft. Deze 

overeenkomst heeft betrekking op het project “Abtswoude bloeit” dat voorziet in de realisatie van 

appartementen voor studenten en cliënten van Stichting Perspectief alsmede de realisatie van een 

“huiskamer voor de wijk”. Voor de locatie Hofland werd een bruikleenovereenkomst voor bepaalde 

tijd afgesloten met de gemeente Pijnacker-Nootdorp ten behoeve van tijdelijke sociale 

volkshuisvesting. Aangezien Pieter van Foreest zich wenst te concentreren op haar kerntaak is het 

appartementencomplex de Gantelhof in mei 2017 verkocht aan de gemeente Westland.  

Strategisch plan 2018-2020 

Nadat Pieter van Foreest in voorgaande jaren de nieuwe visie op zorg presenteerde en de 

huisvestingstrategie herijkte, was de tijd rijp om, in 2017 uitgaande van een krachtige basis, de 

strategische doelen voor de periode 2018-2020 te bepalen. Daarbij is aangesloten bij onze visie, bij 

de aandacht voor kwaliteit van leven en het welbevinden voor onze cliënten en 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.  

 

In het verslagjaar werd de vertaling van de 

strategie naar de praktijk voorbereid door het 

inrichten van een zestal programma’s die 

aansluiten op de bovenvermelde zes 

speerpunten. Met ingang van het jaarplan 2018 

worden de jaarlijks te behalen resultaten ten 

aanzien van deze programma’s opgenomen in 

het jaarplan. Daarmee is de uitvoering van de 

strategie ingebed in de planning- en control- 

cyclus. 
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1.2 Toezicht 
 

De raad van toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht 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. 

De raad van toezicht kent drie commissies; een remuneratiecommissie, een commissie financiën & 

vastgoed en een commissie kwaliteit & veiligheid. De eerste commissie kwam dit jaar eenmaal 

bijéén. De commissie financiën & vastgoed vergaderde drie maal en de commissie kwaliteit & 

veiligheid tweemaal. Om de positie en werkwijze van de commissies te verhelderen heeft de raad 

van toezicht dit verslagjaar reglementen opgesteld en vastgesteld.   

1.2.1 Samenstelling Raad van Toezicht  
 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en werd in het verslagjaar gevormd door: 

Naam Functie/portefeuille Bijzonderheden 

De heer drs. J.M. Staatsen Voorzitter 

Algemeen bestuur 

Remuneratie 

Tot 1-10-2017 

De heer mr. J. H. Oosters  Voorzitter 

Algemeen bestuur  

Remuneratie  

Vanaf 1-10-2017 

Mevrouw drs. J. van Antwerpen Lid 

Financiën en vastgoed 

 

Mevrouw dr. W.M. Nijdam Lid 

Kwaliteit en veiligheid 

 

De heer drs. M. Boon RC Lid 

Financiën en vastgoed 

 

Mevrouw drs. M. Vogelzang Lid 

Financiën en vastgoed 

Vanaf 1-7-2017 

De heer drs. P. Hogendoorn Lid 

Kwaliteit en veiligheid 

Vanaf 1-7-2017 

 

Conform het rooster van aftreden is de heer J. Staatsen in het verslagjaar teruggetreden als 

voorzitter. Hij is opgevolgd door de heer J. H. Oosters.   

Vooruitlopend op het terugtreden van mevrouw van Antwerpen en de heer Boon in maart 2018, en 

rekening houdend met het statutair vastgelegde minimaal aantal leden van de raad, zijn drie nieuwe 

leden geworven. Mevrouw Vogelzang en de heer Hogendoorn traden in juli 2017 tot de raad toe. In 

december 2017 is besloten over de aanstelling van het derde lid, de heer P. Zevenbergen, per 15 

januari 2018. 
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1.2.2 Onderwerpen en besluiten Raad van Toezicht  
 

In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht zes keer in aanwezigheid van de bestuurder . 

Daarbij werden de volgende onderwerpen ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht: 

• het bestuursverslag 2016, de jaarrekening 2016 en het accountantsverslag, 

• de verkoop van vastgoed, 

• de bestuurlijke fusie van Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3, 

• het jaarplan en de begroting 2018 Pieter van Foreest, 

• begroting 2018 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3, 

• het aangaan van bruikleenovereenkomsten inzake vastgoed, 

• de strategienota 2018-2020, 

• de waarneemregeling voor de bestuurder, 

• de ondertekening van een addendum bij de overeenkomst met het WFZ. 

 

Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen besproken: 

• de roadmap ICT, 

• de interim controle en managementletter 2017, 

• de financiële kwartaalrapportages,  

• de kwartaalrapportages over de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2017, 

• de kwartaalrapportages over het verzuim, 

• de kaderbrief 2018, 

• de compliance aan de WNT,  

• de extra middelen voor verpleeghuiszorg, 

• het rooster van aftreden c.q. de werving van nieuwe leden en voorzitter, 

• de samenwerkingsovereenkomst tussen de Reinier de Graaf Groep en Pieter van Foreest, 

• de diverse vormen van Tijdelijk Verblijf, 

• het belevingsonderzoek onder medewerkers en vrijwilligers, 

• de reglementen van de commissies van de raad van toezicht, 

• de deelname aan het bestuur van het Klein Breteler Fonds, 

• de vergadercyclus 2018 van de raad van toezicht, de commissies, de P&C cyclus.  

Namens de raad van toezicht woonden mevrouw van Antwerpen, de heer Boon en de heer 

Hogendoorn de artikel 24 vergadering van de Ondernemingsraad bij. Tijdens deze vergadering werd 

de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. Op verzoek van de Centrale 

Cliëntenraad werd het overleg met hen verplaatst naar 2018. 

In september vond de eindevaluatie van de “oude” raad van toezicht plaats waarin werd 

teruggekeken op de uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de evaluatie in 2016. In 

december vond het jaarlijkse beoordelingsgesprek van de bestuurder plaats. 
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1.3  Governancecode 
 

De invoering van de Zorgbrede Governancecode 2017 was de aanleiding om de compliance van  

Pieter van Foreest aan deze code vast te stellen. Deze analyse leidde tot de conclusie dat Pieter 

van Foreest vrijwel volledig voldoet aan de code. In april 2018 zal de (nieuwe) raad van toezicht in 

een themabijeenkomst over governance bespreken hoe “waardengericht toezicht houden” verder 

invulling zal krijgen.   

Daarbij zal tevens stilgestaan worden bij de aanbevelingen voortkomende uit de analyse van de 

compliance:  

• Aanbevolen is de professionele governance binnen Pieter van Foreest te optimaliseren. Dit 

moet waarborgen dat professionals, binnen de gegeven financiële mogelijkheden, zorg 

verlenen die voldoet aan professionele standaarden en handelen in overeenstemming met 

hun professionele verantwoordelijkheid. 

• Aanbevolen is de kern van het beleid inzake belangenverstrengeling op te nemen in een 

gedragscode die voor elke medewerker van Pieter van Foreest geldt. 

• Aanbevolen is op de website van Pieter van Foreest te melden dat de Zorgbrede 

Governancecode wordt gehanteerd en de mogelijkheid tot melden van mogelijke 

compliance-issues op de website te plaatsen. Deze melding op de website is gerealiseerd.  

• Aanbevolen wordt de risicobeheersing door te ontwikkelen en de afspraken over de 

informatievoorziening vast te leggen in een informatieprotocol. Het informatieprotocol is  

aangepast in het verslagjaar.  

• Aanbevolen wordt de visie op toezicht en het opstellen van een toezichtagenda te 

bespreken in de nieuwe raad van toezicht. 

• Aanbevolen wordt het scholingsregister en scholingsplan voor de leden van de raad van 

toezicht en raad van bestuur te optimaliseren 
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Hoofdstuk 2 Beleid, inspanningen en prestaties 

2.1 Prestatie-indicatoren 
 

Sinds een aantal jaren stuurt en monitort Pieter van Foreest de operationele resultaten met behulp 

van indicatoren. In 2017 waren er prestatie-indicatoren voor: kwaliteit, productie, kosten, verzuim, 

functioneringsgesprekken. 

Onderwerp  Indicator Resultaat 

Kwaliteit Voor alle cliënten is duidelijk wie contactpersonen is binnen 

Pieter van Foreest. De contactpersoon is vastgelegd in het 

dossier. 

 Is behaald. 

 Van alle cliënten is het Nedap dossier volledig in gebruik. 

Elk dossier bevat een actueel zorgplan. 

Alle cliënten hebben een 

Nedap dossier. Evaluatie 

van de zorgplannen vindt 

volgens planning plaats.  

 Op alle afdelingen met langdurige zorg  vinden in 2017 

minimaal 2 familiebijeenkomsten plaats. 

Op alle locaties of 

afdelingen hebben 2 

familiebijeenkomsten 

plaatsgevonden. 

 Minimaal 35% van de naastbetrokkenen van de divisie 

WZB en 20% van de naastbetrokkenen van de divisie Thuis 

die zijn uitgenodigd zijn actief op Caren Zorgt.  

Is gerealiseerd. 

Productie Elke divisie, locatie en team realiseert de productie-

afspraak binnen de begroting. 

V.w.b. de WLZ is over-

geproduceerd. Deze 

overproductie werd door het 

Zorgkantoor gefinancierd.  

Kosten  De exploitatie van elke divisie, locatie en team vindt plaats 

binnen budget en in de juiste verhouding tot de productie. 

Overall vond exploitatie 

binnen budget plaats maar 

er bestonden verschillen 

tussen de onderdelen. 

Verzuim  In 2017 is het verzuimpercentage van Pieter van Foreest 

maximaal 4.5% en de gemiddelde meldingsfrequentie is 

maximaal 1. 

Het gemiddelde verzuim 

was lager dan het branche-

gemiddelde maar hoger dan 

de interne norm: 5.1%. De 

meldingsfrequentie was 1. 

Functionerings-

gesprekken 

Met minimaal 50 % van de medewerkers is een 

functioneringsgesprek gevoerd.  

Is niet gehaald. Het jaarlijks 

voeren van functionerings-

gesprekken met elke 

medewerker wordt bij 

sommige onderdelen 

bemoeilijkt door een zeer 

grote span of control. 
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2.2 Klant en markt 
 

Meerjarenstrategie 

In het verslagjaar is de meerjarenstrategie   

2018-2020 vastgesteld en goedgekeurd door de 

medezeggenschapsorganen en de raad van 

toezicht. 

Cliënttevredenheid  

Na het afschaffen van de CQ-index als verplicht 

meetinstrument is een eigen meetinstrument 

ontwikkeld voor intramurale cliënten dat ter 

voorbereiding op de evaluatie van het zorgplan 

wordt afgenomen. Dit instrument zal in 

combinatie met de scores op 

Zorgkaartnederland.nl gebruikt worden om 

cliëntwaardering te meten. Pieter van Foreest zal 

het ontwikkelde meetinstrument ter validatie 

aanbieden aan Actiz en het LOC. 

 
 

 

\  

In 2017 was de gemiddelde score van Pieter van Foreest op Zorgkaartnederland.nl  voor 

intramurale zorg 8.0 en voor thuiswonende cliënten 8.6. Pieter van Foreest zou door 96% van de 

respondenten aanbevolen worden voor intramurale zorg en door 100% van de respondenten voor 

extramurale zorg.  

 
 

 



 

  

 

Ontwikkeling gezamenlijke zorgdiensten  

met GGZ Delfland 

Met GGZ Delfland werd een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake 

gezamenlijke zorgdiensten, consultatie en 

verwijzing, kennisdeling.   

 

 
 

 

Optimaliseren doorstroming vanuit Reinier de Graaf ziekenhuis 

Met het Reinier de Graaf ziekenhuis werd een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst gesloten 

die tot doel heeft: 

• de triage bij in-, door- en uitstroom in de keten te optimaliseren,   

• de transmurale overdracht van kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar huis of een 

passende vorm van (tijdelijk) verblijf te optimaliseren,  

• onnodige (her-) opnames of onnodige bezoeken aan de Spoedeisende Hulp te voorkomen. 

 

 
 

In vervolg op deze samenwerkingsovereenkomst hebben Pieter van Foreest, het Reinier de Graaf 

ziekenhuis en zorgverzekeraar DSW de handen ineen geslagen. Patiënten die niet in het ziekenhuis 

hoeven te worden opgenomen, maar ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen, worden 

met ingang van november 2017 vanuit de SEH direct doorverwezen naar een locatie van Pieter van 

Foreest.



 

  

 

 

Zorgboerderij Buitengewoon 3 

In mei 2017 opende zorgboerderij 3 zijn deuren. Deze zorgboerderij biedt ruimte voor zorg met 

verblijf voor 14 cliënten met dementie. Daarnaast wordt op deze locatie dagbesteding voor ouderen 

geboden.  Deze combinatie waarborgt dat “de vertrouwde dagbesteding” voortgezet kan worden als 

een intramuraal verblijf aan de orde is.  

Na ampel overleg is besloten de samenwerking tussen de stichtingen Pieter van Foreest en 

Zorgboerderij Buitengewoon 3 vorm te geven middels een bestuurlijke fusie. Daarmee kwam een 

moeder-dochter relatie tot stand tussen beide stichtingen. Vanaf dat moment houdt de raad van 

toezicht van Pieter van Foreest ook toezicht op Zorgboerderij 3. 
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2.3 Beleid, kwaliteit en veiligheid 

2.3.1 Algemeen beleid 

 

Boven Verwachting Prijs  

In het verslagjaar werd voor de tweede keer de Boven Verwachting Prijs uitgereikt voor hét idee 

waarmee de kwaliteit van leven van de cliënten kan worden verbeterd. Deze prijs is mogelijk 

gemaakt door het Hans Klein Breteler Fonds dat € 10.000,- beschikbaar stelde waarmee het 

winnende team het idee kan realiseren. Daarnaast ontving het winnende team een cheque van  

€ 1000,- om samen met het team te besteden aan een leuk uitje. De jury heeft het moeilijk gehad, 

maar uit 19 inzendingen viel de keuze op ‘Het is de KUNST te verbinden’. De bekendmaking van de 

winnaar vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2018. Bijzonder aan deze inzending 

was naast de inhoud, dat dit volledig gericht is op cliënten van andere teams om hen dezelfde 

ervaringen te kunnen bieden, zoals het team die heeft ingezonden dit reeds ervaart. Samen delen, 

samen leren.    

 

 

Welbevinden cliënten 

In samenspraak met de cliëntenraden is het programma “ Ik en zo thuis mogelijk” tot stand gekomen 

waarin een aanzet is gegeven voor de vertaling van de visie van Pieter van Foreest naar gastvrijheid 

en welbevinden voor de cliënten die bij Pieter van Foreest wonen.   

Continuïteitsplannen en crisismanagement 

Voor alle locaties zijn continuïteitsplannen opgesteld. De  desktop crisisoefeningen die zijn 

gehouden zijn input voor de bijstelling van de continuïteitsplannen.  De managers van de locaties 

zijn bijgeschoold inzake brandveiligheid. 

 

Veilige gegevensverwerking 

In het verslagjaar werd het beleidskader veilige verwerking persoonsgegevens geïmplementeerd. 

Dit beleidskader heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en 

personeel, op de informatieveiligheid binnen de ICT systemen en de meldplicht datalekken. 

Daarnaast werd in 2017 de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

op 25 mei 2018 voorbereid. 
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Beleidskader Kwaliteit en Veiligheid 

Dit beleidskader werd in het verslagjaar opgeleverd en beschrijft wat Pieter van Foreest verstaat 

onder: gastvrijheid en beleving, professionele kwaliteit, integrale veiligheid, proceskwaliteit, systeem-

kwaliteit. Ook het beleid ten aanzien van incidenten en audits wordt beschreven. Tot slot bevat het 

beleidskader een overzicht van de commissies die door de raad van bestuur zijn ingesteld. 

 

In 2017 werd besloten een Kwaliteitsberaad in te stellen dat bestaat uit: de eerste specialisten 

ouderengeneeskunde, twee deelnemers vanuit de VVAR en de directeuren van de zorgdivisies.  

Het Kwaliteitsberaad wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur,  komt elke zes 

weken bijéén en wordt ondersteund door een beleidsmedewerker van het bestuursbureau. Het 

Kwaliteitsberaad waarborgt de samenhang van de activiteiten en het beleid inzake kwaliteit- en 

veiligheid.   

Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 

In lijn met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg werd in het verslagjaar, onder verantwoordelijkheid 

van de directeur WZB gewerkt aan een kwaliteitsplan verpleeghuiszorg. De kern van dit plan sluit in 

grote lijnen aan bij de inhoud van de paragrafen Klant & Markt, Kwaliteit & Veiligheid uit het jaarplan 

Pieter van Foreest.     

Kwaliteitskeurmerken  

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector 

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen 

op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor 

Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde 

opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden. Centraal 

in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers en de 

organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet primair om 

randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een 

eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit 

uitkomsten voor de cliënt (prestaties). Eind 2017 beschikte Pieter 

van Foreest over 15 Gouden PREZO Keurmerken en 3  Zilveren 

PREZO Keurmerken.  

 

Zorg voor vrijheid 

In het kader van Zorg voor Vrijheid heeft Pieter van Foreest de ambitie om een fixatievrije instelling  

te zijn en in dat kader drie sterren te verwerven van het gelijknamige keurmerk. Nadat in 2016 voor 

alle locaties de eerste ster werd verkregen, hebben 12 locaties  in 2017 de tweede ster verworven. 

De verwachting is dat eind 2018 alle locaties aangemeld kunnen worden voor de externe audit voor 

drie sterren.  
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Overzicht PREZO Keurmerk en zorg voor de vrijheid, fixatievrije zorginstelling 

Locatie PREZO Keurmerk Zorg voor de vrijheid  

Fixatievrije zorginstelling  

Pieter van Foreest 15x  Gouden PREZO Keurmerk 
3x    Zilveren PREZO Keurmerk 

12x   Twee sterren  
5 x     Eén ster 

Akkerleven Gouden PREZO Keurmerk (2015) 2 sterren (2017) 

De Kreek Gouden PREZO Keurmerk (2015) 2 sterren (2017) 

De Bieslandhof Gouden PREZO Keurmerk (2017) 1 ster (2016) 

De Hooge Tuinen Gouden PREZO Keurmerk (2015) 2 sterren (2017) 

De Opmaat Gouden PREZO Keurmerk (2016) 2 sterren (2017) 

De Terwebloem Gouden PREZO Keurmerk (2016) 2 sterren (2017) 

Delfshove Gouden PREZO Keurmerk (2017) 1 ster (2016) 

Die Buytenweye Zilveren PREZO Keurmerk (2017) 2 sterren (2017) 

Duinhof Gouden PREZO Keurmerk (2017) 2 sterren (2017) 

Lindenhof Zilveren PREZO Keurmerk (2017) 1 ster (2016) 

Stefanna Gouden PREZO Keurmerk (2017) 1 ster (2016) 

Veenhage Gouden PREZO Keurmerk (2017) 2 sterren (2017) 

Singelhof Gouden PREZO Keurmerk (2015) 2 sterren (2017) 

Sonnevanck Zilveren PREZO Keurmerk (2015) 1 ster (2016) 

Triangel Gouden PREZO Keurmerk (2016)  

Vlietzicht Gouden PREZO Keurmerk (2016) 2 sterren (2017) 

Weidevogelhof Gouden PREZO Keurmerk (2016) 2 sterren (2017) 

Ontmoetingscentra en 
Thuiszorg 

Gouden PREZO Keurmerk (2017)  

Hulp bij huishouden Zilveren PREZO Keurmerk (2017)  

 

 

MIM/MIC 

In 2017 werd de selectie voorbereid van een nieuw systeem ter ondersteuning van het melden van 

incidenten inzake cliënten en medewerkers, het monitoren en verbeteren naar aanleiding van de 

meldingen. Leveranciers zijn benaderd met het verzoek hun systemen te presenteren. De keuze 

voor een nieuw systeem en de implementatie vinden in 2018 plaats.  



 

  

Caren Zorgt  

Sinds 2016 is Caren Zorgt, een digitale omgeving waarmee cliënten en naastbetrokkenen met Pieter 

van Foreest kunnen communiceren en het elektronisch dossier kunnen inzien, binnen Pieter van 

Foreest beschikbaar.  In 2017 zijn cliënten en/of hun naastbetrokkenen uitgenodigd en gestimuleerd 

om gebruik te maken van Caren Zorgt. Binnen de divisie WZB bedraagt het percentage actieve 

dossiers 59%. Binnen de divisie Thuis bedraagt het percentage actieve dossiers 41%. 

Overzicht gebruikers Caren Zorgt divisie Wonen, Zorg en Behandeling per 31-12-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht gebruikers Caren Zorgt divisie Thuis per 31-12-2017 

 
 

 

 

  

                                                
1 In deze kolom staat het aantal mensen dat naar aanleiding van de uitnodiging een inlogcode voor  Caren 

Zorgt heeft aangevraagd.  
2 In deze kolom staat het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruik maakt van Caren Zorgt. 

Locatie Uitgenodigd Gekoppeld1 Actief2 

Akkerleven 66 52 36 

Bieslandhof 235 167 59 

Buytenweye 125 89 56 

Delfshove 43 22 17 

Duinhof 10 7 3 

Hooge Tuinen 76 63 48 

De Kreek 167 115 61 

Lindenhof 63 45 28 

Opmaat 26 18 11 

Singelhof 12 8 6 

Sonnevanck 55 35 22 

Stefanna 102 79 44 

Terwebloem 79 58 44 

Triangel 67 51 32 

Veenhage 125 87 56 

Vlietzicht 24 23 13 

Weidevogelhof 100 73 47 

Totaal WZB 1375 992 583 

Locatie Uitgenodigd Gekoppeld1 Actief1 

GRZ 74 46 14 

Hulp bij Huishouding 82 14 2 

Ontmoetingscentra 392 192 89 

Pieters Behandelpraktijk 432 66 13 

Specialistisch Team 5 1 0 

Strandgoed Ter Heijde 2 0 0 

Zorgboerderij 1-2 16 3 0 

Zorg Thuis 1167 363 161 

Totaal 2170 685 279 
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2.3.2 Klachtenfunctionarissen 
 

Pieter van Foreest heeft twee klachtenfunctionarissen (elk voor 20 uur per week) die, conform de 

klachtenregeling van zorginstellingen Pieter van Foreest, op onafhankelijke wijze de 

klachtenopvang, -bemiddeling en -behandeling vorm geven. De klachtenfunctionarissen hebben elk 

een eigen (geografisch) aandachtsgebied en nemen elkaar bij afwezigheid waar.  

Als de klachtbehandeling dit noodzakelijk maakt, onderhouden de klachtenfunctionarissen onder 

andere contacten met managers, leidinggevenden van de verschillende disciplines binnen de 

afdelingen en locaties, de Centrale Cliëntenraad en enkele lokale Cliëntenraden als ook met externe 

partijen. 

Aangezien één van de klachtenfunctionarissen in december 2017 haar werkzaamheden op eigen 

verzoek beëindigde, werd er een vervanger geworven. Deze heeft haar werkzaamheden in 2018 

aangevangen.  

De klachtenfunctionarissen verstrekten elk kwartaal een geanonimiseerd overzicht per locatie/dienst 

aan de betreffende manager zodat deze dit kan meenemen in zijn of haar review gesprek.  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 verscheen het  jaarverslag van de klachtenfunctionarissen. Dit verslag werd besproken 

in het bestuursoverleg, de verschillende managementteams, in het jaaroverleg met de 

klachtencommissie en werd verstrekt aan de Centrale Cliëntenraad.  

In het verslagjaar werd het klachtenregistratiesysteem aangepast zodat het gebruiksvriendelijker 

werd. 

In 2016 werden 206 klachten in behandeling genomen hetgeen een afname van 3 klachten ten 

opzichte van 2016 is. De meeste klachten werden ingediend door familie, op afstand gevolgd door 

cliënten. In de onderstaande tabel is de aard van de klachten gespecificeerd: 

Onderwerp   

Bejegening 15 

Communicatie 27 

Deskundigheid 49 

Betrouwbaarheid 67 

Beschikbaarheid 18 

Bereikbaarheid 0 

Omgevingsfactoren (huisvesting) 28 

Samenwerking 0 

Overig  2 

Totaal  206 

 

Het onderwerp betrouwbaarheid  scoort het hoogst als het gaat om de aard van de klachten (zowel 

intra- als extramuraal). Verwachtingen die niet werden waargemaakt lijken hier ten koste te gaan 

van de betrouwbaarheid van Pieter van Foreest als partner. 

Naar aanleiding van het aantal klachten in de categorie betrouwbaarheid was de aanbeveling van 

de  klachtenfunctionaris niet alleen te communiceren wat er vanuit de organisatie verandert, of hoe 

het bij Pieter van Foreest werkt, maar daarbij ook datgene wat er van de cliënt en/of de familie wordt 

verwacht. De raad van bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen.  
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2.3.3 Klachtencommissie 
 

Per 1 april 2017 is de nieuwe klachtenregeling van Zorginstellingen Pieter van Foreest in werking 

getreden, die gebaseerd is op de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  De klachten-

commissie van Pieter van Foreest behandelt klachten op grond van de wet Bopz, klachten op grond 

van de Wkkgz en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Volgens deze nieuwe 

klachtenregeling brengt de klachtencommissie advies uit aan de raad van bestuur over de klacht.  

Overeenkomstig artikel 6 van de klachtenregeling bestond de klachtencommissie in 2017 uit vijf 

leden: 

• Dhr. mr. drs. J.W. Heringa, onafhankelijk voorzitter en jurist  

• Mw. mr. dr. R.E. van Hellemondt, vice-voorzitter en jurist 

• Mw. drs. M.P. Hommes-Volker, lid met achtergrond zorg 

• Dhr. J.J. Franke, onafhankelijk lid 

• Mw. drs. I. Kroon, lid/specialist ouderengeneeskunde 

De klachtencommissie is onafhankelijk en de leden zijn niet werkzaam bij Pieter van Foreest. In het 

verslagjaar heeft de klachtencommissie de wens uitgesproken een lid met een verpleegkundige 

achtergrond en bijzonder inlevingsvermogen in het perspectief van de cliënt (dit laatste op verzoek 

van de Centrale Cliëntenraad) aan de klachtencommissie toe te voegen.  

De werkzaamheden van de klachtencommissie worden voorbereid en ondersteund door een 

ambtelijk secretaris, werkzaam bij Pieter van Foreest, mw. mr. N.J. Zilverentant.  

In het verslagjaar werden twee klachten ingediend en beide klachten zijn behandeld in een 

hoorzitting.  

In maart 2017 kwam de klachtencommissie bijeen voor de jaarvergadering; de werkwijze werd 

geëvalueerd en het jaarverslag 2016 vastgesteld. 

 

De bestuurder was aanwezig om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen Pieter van 

Foreest aan de hand van het jaarplan 2017. Met de bestuurder werd verder gesproken over: 

 

• de stand van zaken van de nieuwe klachtenregeling, die ter advisering was voorgelegd aan 

de Centrale Cliëntenraad,  

• de behoefte van de klachtencommissie aan een lid met een verpleegkundige achtergrond 

en de behoefte van de cliëntenraad aan een lid met bijzonder inlevingsvermogen in het 

perspectief van de cliënt.  

Een deel van de vergadering werd bijgewoond door de twee onafhankelijke klachtenfunctionarissen 

die binnen Pieter van Foreest werkzaam zijn. Zij lichtten hun werkzaamheden toe aan de hand van 

hun jaarverslag 2016. 

Op 5 september 2017 woonden de heer Heringa en mevrouw Kroon, als vertegenwoordigers van de 

klachtencommissie, een vergadering van de Centrale Cliëntenraad bij. Deze aanwezigheid stond in 

het teken van kennismaking, uitleg geven over het werk van de klachtencommissie en de 

bespreking van een aantal opmerkingen van de CCR over de nieuwe klachtenregeling. Verder werd 

er gesproken over een lid van de klachtencommissie dat op voordracht van de CCR benoemd kon 

worden, waarbij de klachtencommissie de wens uitspraak voor benoeming van een lid met een 

verpleegkundige achtergrond. Er is afgesproken dat de klachtencommissie een voorstel doet voor 

een profielschets voor een dergelijk lid.  
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2.3.4 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
 

In het verslagjaar ontving Pieter van Foreest de definitieve rapportage van het thematisch 

inspectiebezoek gericht op de BOPZ dat in 2016 plaatsvond.  Daarnaast ontving Pieter 

van Foreest de rapportage van bezoek aan Die Buytenweye dat IGJ samen met GGD Haaglanden 

aflegde in het kader van de WMO. 

In 2017 heeft Pieter van Foreest 4 incidenten/calamiteiten bij IGJ gemeld. Belanghebbenden 

hebben drie meldingen gedaan bij IGJ. Op verzoek van IGJ heeft Pieter van Foreest onderzoek 

gedaan naar deze zeven meldingen waarvan calamiteitenrapportages zijn opgesteld ten behoeve 

van IGJ. 

Naar aanleiding van vijf rapportages oordeelt IGJ dat Pieter van Foreest de calamiteiten zorgvuldig 

heeft onderzocht en dat er voldoende verbetermaatregelen zijn getroffen.  In één geval adviseert 

IGJ dat de verbetermaatregelen van Pieter van Foreest toetsbaar geformuleerd moeten worden 

zodat er toegezien kan worden op de borging. Op basis van dit oordeel heeft IGJ haar onderzoek 

naar vijf van de incidenten afgesloten.  De beoordeling van de overige twee rapportages door IGJ 

loopt nog.   
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2.4 Medewerkers en opleiden 

 

Medewerkertevredenheidsonderzoek 

In 2017 is door Effectory een onderzoek uitgevoerd naar hoe de medewerkers en vrijwilligers hun 

werk beleven. In november waren de resultaten beschikbaar. Ten opzichte van de vorige meting 

was de respons van medewerkers 11% hoger; 46%. De respons van vrijwilligers was 37.4 %. 

Resultaten belevingsonderzoek 

 Medewerker Vrijwilliger 

TEVREDENHEID 6.9 7.9 

BEVLOGENHEID 7.6 8.3 

BETROKKENHEID 7.0 7.7 

 

Samenvattend ervaren medewerkers dat hun werk zinvol is. Zij zijn trots op hun werk en weten waar 

zij het voor doen: de cliënt. Verbeteringen zijn mogelijk voor wat betreft het ervaren van ruimte 

binnen hun functie voor eigen regie, de kansen om zichzelf te ontwikkelen en te groeien binnen de 

functie en de werkdruk die als hoog wordt ervaren. 

Voor vrijwilligers geldt dat zij ervaren dat zij gewaardeerd worden en dat zij de wijze waarop wordt 

omgegaan met cliënten als positief beoordelen. Vrijwilligers beoordelen de samenwerking tussen 

medewerkers en vrijwilligers positief. Naast de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers wordt dit 

punt ook genoemd als een verbeterpunt.  

In vervolg op het belevingsonderzoek worden de resultaten door de leidinggevenden besproken met 

hun medewerkers en door de coördinatoren met de vrijwilligers. Vervolgens wordt een plan van 

aanpak opgesteld en uitgevoerd.  

 

 



 

 

AUTEUR MdG, IO, FD AANTAL PAGINA’S 25 van 87 
EIGENAAR Raad van Bestuur   
VERSIENUMMER Definitief 20180529   

 

Functiehuis 

In 2017 is een begin gemaakt met de herijking en vereenvoudiging van het functiehuis. Dit project 

loopt door in 2018 en zal eind 2018 afgerond worden. 

Verzuim 

Het verzuimbeleid van Pieter van Foreest sluit aan op een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale 

medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier 

werken het vertrekpunt zijn. Om dit te bereiken wordt van de werkgever en werknemer een actieve 

inzet gevraagd. Voor het verzuimbeleid is het  daarbij van essentieel belang dat iedereen die bij 

Pieter van Foreest werkt een eigen verantwoordelijkheid heeft in het voorkomen van verzuim, ziek 

zijn betekent niet automatisch dat medewerkers (volledig) arbeidsongeschikt zijn.  

Nadat het verzuim in 2016 was gedaald stagneerde de daling in de loop van 2017.  Het verzuimcijfer 

over 2017 was 5.1% hetgeen lager is dan het branchegemiddelde (5,3%), maar boven de interne 

norm van 4.5%.  De verzuimfrequentie was 1 waarmee wel werd voldaan aan de interne norm.  

De constatering dat de daling stagneert was aanleiding om met de bedrijfsartsen te spreken over de 

wijze waarop Pieter van Foreest zijn verzuimbeleid uitvoert te bespreken. Deze bespreking zal begin 

2018 plaatsvinden. 

Ziekteverzuim in % exclusief zwangerschapsverlof  

 

Strategische personeelsplanning   

Onder begeleiding van PWC vond eind 2017 een eerste bijeenkomst plaats nadat was vastgesteld 

dat de werkzaamheden geen impact hebben op de werkzaamheden als accountant. 

Dit traject moet leiden tot inzicht in de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoeften aan 

bepaalde functies alsmede zicht op het beleid dat bijdraagt aan de realisatie van de kwantitatieve en 

kwalitatieve opgave. Dit traject wordt in 2018 vervolgd en naar verwachting in het tweede kwartaal 

van 2018 afgerond middels een rapportage.    

Werving en selectie 

In 2017 vond werving en selectie plaats volgens de herziene processen. De selectie van een nieuwe 

applicatie ter ondersteuning van de werving en selectie werd voorbereid en geïmplementeerd. Eind 

2017 werd een recruiter aangesteld.  

 

VVT Campagne Mooi Mensen Werk  

In september is de landelijke campagne Mooi Mensen Werk gestart. Eén van onze thuiszorg 

collega’s is gevraagd om voor deze campagne te vloggen en doet dit met veel enthousiasme en 

plezier. Daarmee zet hij Pieter van Foreest en de zorg als vak mooi op de kaart.  
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Introductiebijeenkomsten 

Met ingang van 2017 vindt er elke maand een centrale introductiebijeenkomst voor nieuwe 

medewerkers plaats. De bestuurder, directeuren WZB en Thuis, de managers van de centrale 

diensten dragen bij aan deze bijeenkomsten. 

                

Arbeidsomstandigheden en risico-inventarisaties 

In 2017 werd een arbocoördinator aangesteld.  Deze heeft de locaties ondersteund bij het in kaart 

brengen van de risico’s. Dit liep door in 2018 en in februari 2018 had op elke locatie van Pieter van 

Foreest een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Het vervolg bestaat uit het opstellen en uitvoeren 

van een plan van aanpak. 

Opleiden VIG/MZ en verpleegkundigen 

Voor het opleiden van VIG/MZ en verpleegkundigen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

werkt Pieter van Foreest samen met ROC Mondriaan. De opleiding VIG/MZ (BBL) is een  Aan 

leerlingen van de beroepsopleidende leerweg (BOL) worden stageplaatsen geboden.  

De BBL opleiding VIG//MZ is al meerdere jaren een maatwerktraject van Pieter van Foreest en ROC 

Mondriaan. In het verslagjaar is een maatwerktraject voor de opleiding tot verpleegkundige gestart. 

In deze opleiding worden 15 verzorgenden individuele gezondheidszorg in drie jaar tijd opgeleid tot 

verpleegkundige.  Een aantal verpleegkundigen nivo 4 (MBO) zijn gestart met de opleiding tot 

verpleegkundige nivo 5 (HBO).    

In het verslagjaar waren er 139 leerlingen met een dienstverband met Pieter van Foreest. In 2017 

waren er 414 stagiaires vanuit diverse ROC ’s en Hogescholen. 

Opleiden Specialisten Ouderengeneeskunde en GZ psychologen 

In het verslagjaar waren er drie assistenten in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en er 

waren twee psychologen in opleiding tot GZ psycholoog.   



 

  

 

 

 

 

Zorgpact Extra Strong 

Sinds 2016 werken ROC Mondriaan, regionale aanbieders in de sector zorg en welzijn, de 

hogescholen en gemeente Den Haag samen in Zorgpact( Extra strong).  Het doel van deze 

samenwerking is de aansluiting tussen onderwijs en praktijk te verbeteren. 

In het kader van  Zorgpact (Extra Strong) zijn zes Life Online Learning (LOL ) docenten bij Pieter 

van Foreest opgeleid. Daarnaast beschikt het ROC Mondriaan ook over een aantal LOL docenten 

om zo het nieuwe leren van de toekomst gezamenlijk vorm te kunnen geven . 

De modules voor de  voorbehouden en risicovolle  handelingen, die door Pieter van Foreest zijn 

ontwikkeld voor medewerkers,  worden vanaf 2017 ook op het ROC Mondriaan gebruikt ter 

voorbereiding van de lessen van de leerlingen.  

 

 

Pieters Leerplein 

De vaardigheid en deskundigheid van onze medewerkers is cruciaal voor onze cliënten.  Om deze 

competenties te onderhouden en vergroten biedt Pieter van Foreest sinds januari 2016 opleidingen 

en trainingen aan in een digitale leeromgeving:  Pieters Leerplein. Naast de mogelijkheid om online  

scholing te volgen hebben medewerkers en managers in deze digitale leeromgeving te allen tijde 

inzage in de stand van zaken op het gebied van scholing. Medewerkers zien in hun persoonlijke 

kwaliteitsdashboard terug welke scholing er in welke frequentie gevolgd moet worden (op basis van 

hun functie). Ook certificaten en geldigheid van certificering zijn gemakkelijk in Pieters Leerplein 

terug te vinden. Eind 2017 hadden 75% van de zorgmedewerkers de verplichte opleidingen gevolgd. 

Management development 

In 2017 werd het programma  ‘Ik en mijn reis’ uitgevoerd. In 13 bijeenkomsten hebben 30 

teammanagers van de divisie WZB gewerkt aan de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap 

aan de hand van de volgende thema’s: 

• richting, plan, doel 

• balans en werkplezier 

• teamontwikkeling 

• het lastige gesprek voeren 

• patronen doorbreken en borging 

• invloed vergroten 

Het traject werd afgesloten in 2018 middels een eindpresentatie en eindgesprek.  Na afronding van 

het ontwikkeltraject werd geconstateerd dat het programma zowel de individuele ontwikkeling als de 

teamontwikkeling in de gewenste richting heeft ondersteund.  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpJCUvPnTAhWF5xoKHVafB4EQjRwIBw&url=https://www.noordhoff-health.nl/nl/actueel/nieuws/roc-mondriaan-verbetert-de-aansluiting-tussen-onderwijs-en-praktijk&psig=AFQjCNGpa2Q5DOj1hScArC11I8Csu-p8Ng&ust=1495197838256287
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2.5 Bedrijfsvoering 
 

Herinrichting ondersteunende diensten 

In 2017 werd een reorganisatieplan uitgevoerd dat tot doel heeft de kosten van de dienstverlening te 

verlagen en de kwaliteit te verhogen. Dit plan, met een looptijd van twee jaar, heeft als einddatum 31 

december 2018. Over de voortgang van de uitvoering werd periodiek gerapporteerd aan de raad 

van bestuur en de uitvoering verliep conform plan. 

Digitaal inkoopportaal 

Volgens planning zou in het verslagjaar een nieuwe applicatie voor het bestellen van materialen en 

middelen en een daar aan gerelateerd digitaal inkoopportaal (webshop) en digitale 

factuurafhandeling  in gebruik genomen worden.  Omwille van de zorgvuldige implementatie is 

besloten daar meer tijd voor te nemen. De herziene planning is dat applicatie en portal in het eerste 

kwartaal van 2018 in gebruik genomen worden. 

Zorgverkoop platforms 

Onder voorzitterschap van de directeuren wordt in deze platforms, één voor de divisie WZB en één 

voor de divisie Thuis, door management en staf gesproken over ( de resultaten van) de 

voorbereiding van de zorgverkoop, de compliance inzake contractafspraken en de implicaties van 

wet- en regelgeving voor Pieter van Foreest.   

In het verslagjaar werden de platforms realisatie en verkoop van zorg, die in 2016 waren ingesteld, 

geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot een bijstelling van de werkwijze op onderdelen waaronder 

de samenstelling. Vanwege de grote diversiteit aan financiering en dienstverlening is besloten het 

platform voor de divisie Thuis te splitsen in een platform voor op thuis gerichte zorg 

(Ontmoetingscentra, Hulp bij Huishouden, Thuiszorg) en een platform voor herstelgerichte 

zorg/verblijfzorg (Geriatrische Revalidatiezorg, Eerstelijnsverblijf, Delfshove). 

Procesverbetering  

Met behulp van een tijdelijk aangestelde projectleider werden in 2017 zeven zorgprocessengroepen 

en twee ondersteunende procesgroepen geïnitieerd: cliënt registraties, cliënt thuis, hulp bij 

huishouding, cliënt met kortdurend verblijf, cliënt met verblijf, eerstelijns behandeling, alarmering, 

professionele medewerkers, professionele organisatie. 

Elke procesgroep is verantwoordelijk voor de beschrijving en verbetering van gerelateerde 

processen. De samenstelling van de procesgroepen, die werden ondersteund door het 

bestuursbureau en business control, is als volgt: 

• Manager (als procesmanager) 

• Expert  

• Business control/Beleidsadviseur 

• Applicatiebeheerder 

In het laatste kwartaal van 2017 werd de beschrijving van eerste geoptimaliseerde proces door de 

raad van bestuur vastgesteld.  Volgens planning heeft de projectleider zijn werkzaamheden in het 

eind 2017 overdragen aan de “staande” organisatie. 
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Risicomanagement 

In het verslagjaar een risicoanalyse uitgevoerd waarbij de vijf grootste (strategische) risico’s zijn 

geïdentificeerd.  Deze risico’s en de maatregelen om deze risico’s te beheersen zijn opgenomen in 

het jaarplan 2017 van Pieter van Foreest.  De vijf belangrijkste risico zijn:  

• Resultaatgerichtheid en accountability  

Resultaatgerichtheid en eigenaarschap zijn kritische succesfactoren in de reguliere 

bedrijfsvoering maar zeker bij het voorkomen en oplossen van (financiële) problemen.  

 

In het verslagjaar is gestart met het beschrijven van de belangrijkste bedrijfsprocessen en is  

expliciet aandacht besteed aan de inrichting, invoering en borging van het eigenaarschap 

van die processen. In 2017 zijn in de kwartaalgesprekken het gerealiseerd resultaat, de   

actuele eindejaarsprognose en de (bij-) sturing besproken  

 

• De kwaliteit van het management in de veranderende context  
De kwaliteit van het middenkader en de leiding is een cruciale succesfactor en bepaalt in 

hoge mate of Pieter van Foreest in staat is het vastgestelde inhoudelijke en financiële beleid 

te implementeren.  

 

Om deze reden is in 2017 extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van het teammanagement 

van de divisie WZB middels het programma ‘Ik en mijn reis’.   

  

• Informatie niet voldoende beschikbaar en/of toegankelijk (ICT) 
In toenemende mate speelt ICT een rol in de cruciale bedrijfsprocessen van Pieter van 

Foreest zoals: zorglevering, registratie, facturatie. Dit betekent dat medewerkers van Pieter 

van Foreest 24/7 moeten kunnen beschikken over die ICT toepassingen en dat die de 

werkprocessen optimaal moeten ondersteunen.  

 

Om die reden is in 2017 de performance van de ICT toepassingen en infrastructuur van 

Pieter van Foreest doorgelicht door KPMG. Dit heeft geresulteerd in een roadmap met 

verbetermaatregelen. Deze roadmap strekt zich uit over meerdere jaren waarmee beoogd 

wordt de haalbaarheid in financiële zin maar ook in capaciteit en tijd te waarborgen. 

 

• De bedrijfsvoering van de divisie Thuis  
De verbeterde managementinformatie toont aan dat diverse activiteiten van de divisie Thuis, 

waaronder Hulp bij het Huishouden, Pieters behandelpraktijk, thuiszorg, alarmopvolging en 

het ambulant specialistisch team, niet kostendekkend zijn.  

 

In het verslagjaar werd ingezet op het in lijn brengen van de kosten met de opbrengsten. De 

resulteerde in een herinrichting van Thuiszorg en het specialistisch team en het uitbesteden 

van de alarmering. Op totaal niveau sloot de divisie Thuis 2017 af met een klein positief 

resultaat. 

 

• Liquiditeit en kostenbesparing  

De behoefte aan liquiditeit is groot, bijvoorbeeld om verbeteringen en nieuw beleid te 

financieren.  

In 2017 is er scherp gestuurd om te zorgen dat de uitgaven in lijn blijven met de inkomsten, 

dat de afgesproken productie wordt gerealiseerd en dat de exploitatie binnen de begroting 

plaatsvindt.  
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Niet in de laatste plaats is er getracht het ziekteverzuim verder te reduceren omdat daarmee 

voldoende vast personeel beschikbaar is (en dure uitzendkrachten niet nodig zijn) Dat is ten 

dele gelukt: het verzuim van Pieter van Foreest ligt onder het branchegemiddelde, maar 

boven de interne doelstelling voor 2017. 

Wat betreft investeringen is er een strak en terughoudend beleid gevoerd, waarbij 

investeringen ten behoeve van veiligheid voor cliënten voorrang kregen. Plannen voor 

aanpassingen van huisvesting worden onderbouwd met een businesscase voor zowel de 

vastgoed- als de zorgexploitatie.  
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2.6 Huisvesting en vastgoed 
 

In het voorjaar van 2016 is het strategisch huisvesting- en vastgoedplan van Pieter van Foreest 

opgeleverd en vastgesteld.  In 2017 is een regiegroep huisvesting ingesteld ten behoeve van de 

uitvoering van het plan. 

In 2017 werd de volgende fase van het plan voorbereid:  de herontwikkeling van het terrein van de 

Naaldhorst waarover overlegd werd met de gemeente Naaldwijk, woningcorporaties, andere 

zorgorganisaties en de partijen betrokken bij het behandelcentrum Westland. In Delft vond overleg 

plaats met de gemeente en Vestia over de mogelijke herontwikkeling van de locatie Abtswoude en 

over nieuwbouw in de Spoorzone. In het verslagjaar kwam een meerjarenproductieafspraak met het 

zorgkantoor tot stand. De vertaling van die afspraak naar de capaciteit per locatie in de komende 

jaren werd voorbereid. 

Met SHS Delft werd gesproken over een tijdelijke bestemming voor het leegstaande verzorgingshuis 

Abtswoude. Dit resulteerde in een bruikleenovereenkomst voor een periode van vier jaar. Daarmee 

werd het voor SHS mogelijk om het project ‘Abtswoude bloeit’ te realiseren. In dit initiatief zijn in het 

voormalige verzorgingshuis appartementen gerealiseerd voor studenten en cliënten van Stichting 

Perspektief. Daarnaast fungeert Abtswoude als huiskamer van de wijk waarin onder andere 

activiteiten plaatsvinden voor de cliënten van de aanleunwoningen. 

 

Tot slot werden de aanpassing van Delfshove en het masterplan voor De Bieslandhof voorbereid. In  

dit masterplan wordt uitgegaan van het verplaatsen van een deel van de capaciteit van De 

Bieslandhof.  Om die reden werd gesproken met de gemeente over een locatie voor nieuwbouw 

elders in Delft. 

In het verslagjaar werd een meerjarenonderhoudsplanning voorbereid. Een concept werd in het 

laatste kwartaal opgeleverd. De definitieve onderhoudsplanning wordt in het eerste kwartaal van 

2018 ter vaststelling aan het bestuur aangeboden.   
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2.7 Informatisering en automatisering 
 

De afdeling I & A is niet meegenomen in het reorganisatieplan van de centrale diensten. Besloten is   

KPMG eerst  een assessment te laten uitvoeren naar de informatisering en automatisering van 

Pieter van Foreest. De  bijbehorende rapportage werd in 2017 opgeleverd en omvatte o.a. een 

roadmap voor de verbeterprojecten op het gebied van techniek en informatiemanagement die zich 

uitstrekt over meerdere jaren.  

Om de uitvoering van deze roadmap te faciliteren, werd een regiegroep ICT ingesteld. Mede naar 

aanleiding van het assessment is een manager Informatievoorziening a.i. aangesteld. In 2017 werd 

het de ICT governance van Pieter van Foreest beschreven en vastgesteld,   

In het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming werd het beleid inzake de veilige 

verwerking van persoonsgegevens geactualiseerd, werd een verwerkingsregister voorbereid en 

vonden privacy impact assessments plaats.    

Op het gebied van mobiele devices werd de ondersteuning van deze devices op afstand voorbereid. 

In het verslagjaar werd gestart met het realiseren van Wifi op alle locaties. Dit traject zal in 2018 

worden afgerond. 

Met  regionale zorgpartners werd overlegd over en besloten tot de invoering van beveiligde email en 

berichtenservices. In regionaal verband vindt een nadere verkenning plaats van de haalbaarheid 

van de gezamenlijke aanstelling van een functionaris gegevensbescherming. 

 

2.8 Innovatie en ontwikkeling 
 

Pieters Kamerhuis  

In Delfshove is Pieters Kamerhuis gerealiseerd. Het concept omvat het scheiden van wonen en zorg 

in een omgeving waarin studenten, ouderen en cliënten van andere zorginstellingen samen in één 

gebouw wonen.  

Waardig Afscheid in samenwerking met De Laatste Eer 

In locatie De Bieslandhof zijn twee familiekamers gerealiseerd in samenwerking met De Laatste Eer. 

Waardig Afscheid Nemen staat hierbij centraal. In de familiekamers kunnen  familie en vrienden in 

alle rust en in een vertrouwde omgeving afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare.  

Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt 

Sinds 2016 exploiteert Pieter van Foreest in Ter Heijde een 

logeerhuis/respijtzorgvoorziening: Strandgoed Logies & 

Respijt. Het betreft een  initiatief waarbij intensief wordt 

samengewerkt door Pieter van Foreest, Careyn, Stichting Hint, 

DSW, gemeente Westland, gemeente Delft.  In het verslagjaar 

vond een evaluatie plaats en werd besloten het initiatief  voort 

te zetten. 
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Waardigheid & Trots: Waardig Verhuizen 

Pieter van Foreest is in 2016 gestart om de processen rondom het verhuizen naar een verpleeghuis 

te herontwerpen en af te stemmen op de behoefte van de cliënten en naasten. Het project heeft 

geresulteerd in een handreiking met tips voor een warme overdracht en een warm ontvangst 

afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt en diens mantelzorger. Met het project Waardig 

verhuizen van thuis naar verpleeghuis, een project (en een handreiking) om de ’warme overdracht’ 

van de thuissituatie naar een verpleeghuis te realiseren, hebben Nancy Hendriks, Jet Timmerman 

en Julia Verkade van Pieter van Foreest de Anna Reynvaan Praktijkprijs gewonnen. De Praktijkprijs 

gaat naar het beste verpleegkundige initiatief of project dat heeft geleid tot een meetbaar resultaat in 

de directe patiëntenzorg. 

 

 

Waardigheid & Trots: Persoonsgericht werken en Dementia Care Mapping  

Pieter van Foreest heeft gekozen voor persoonsgericht werken en Dementia Care Mapping (DCM) 

om het welbevinden van cliënten te vergroten, onbegrepen gedrag en onrust te verminderen. 

Daartoe hebben de 9 dementia care mappers die eind 2016 zijn opgeleid in 2017 

cliëntenobservaties gedaan op de locaties de Kreek, Stefanna en Singelhof, Triangel en Veenhage. 

Afhankelijk van de grootte van de locatie zijn er 2 of 3 mappers gekoppeld aan een locatie. Binnen 

twee weken na de observatie vond de terugkoppeling plaats aan het team in aanwezigheid van de 

teammanager.  

Het werken met DCM in de praktijk leert dat er veel nieuwe inzichten in het gedrag van cliënten en 

hun behoeften ontstaan.  Deze inzichten hebben het mogelijk gemaakt in te spelen op die 

behoeften. Ook ontstonden er nieuwe invalshoeken om gedrag te verklaren waardoor medewerkers 

beter toegerust waren om onrust en onbegrepen gedrag te voorkomen. Anderzijds bleek ook dat het 

wenselijk was op een aantal locaties extra te investeren in de randvoorwaarden alvorens DCM op 

die locaties succesvol ingevoerd kan worden. 

In 2017 zijn 5 nieuwe dementia care mappers opgeleid. Deze worden gekoppeld aan de  locaties 

Sonnevanck, de Hooge Tuinen, Akkerleven, Die Buytenweye, Delfshove en de Ontmoetingscentra.  
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Waardigheid & Trots: Cliënten laten genieten van een zinvolle daginvulling  

Bij de besteding van de extra middelen is het grootste gedeelte van de middelen,  naar rato van het 

aantal cliënten vanaf ZZP 4, omgezet naar een bedrag per locatie. Onder leiding van de 

locatiemanager is per locatie, in  afstemming met medewerkers en de lokale cliëntenraad, bepaald 

hoe de middelen konden worden.   

Zowel in 2016 als in 2017 bleek dat de aanpak van “Diva Dichtbij” zeer succesvol was binnen Pieter 

van Foreest. Vele cliënten, familieleden en medewerkers hebben met elkaar genoten van de 

optredens. In 2017 is besloten om de samenwerking tussen Pieter van Foreest en Diva Dichtbij te 

versterken en is een partnerschap overeenkomst afgesloten. Op jaarbasis vinden minimaal 35 

optredens van speciaal daarvoor geschoolde Diva’s plaats. Daarnaast worden workshops 

georganiseerd voor vrijwilligers en medewerkers om hun benadering nog beter af te stemmen op de 

doelgroep en te laten zien hoe zij zang daarvoor kunnen inzetten. De workshops worden door een 

ieder als zeer waardevol ervaren.  

                

In september 2017 is een plan voor 2018 opgesteld dat in overleg met de CCR, OR en VVAR in het 

verlengde ligt van de plannen uit 2016 en 2017. Conform afspraak is in 2018 wederom een groter 

bedrag verschoven van een centrale naar een decentrale besteding.  

Over 2017 is ongeveer 1.1 miljoen euro ontvangen. Hiervan is 45 % besteed aan 

deskundigheidsbevordering en 55% aan zinvolle daginvulling.  

Doelgroepenbeleid 

In het verslagjaar werd een samenhangend geheel van zorg, onderwijs en onderzoek voorbereid 

voor de doelgroepen waarvoor  Pieter van Foreest zich wenst onderscheiden: palliatieve zorg, jonge 

mensen met dementie, gedragsproblematiek en gerontopsychiatrie, CVA.  

Voor de geriatrische revalidatie zorg wenst Pieter van Foreest het Topcare predicaat te verwerven. 

In het verslagjaar werd contact gelegd met de Stichting Topcare en werd de  aanmelding voor 

deelname voorbereid.  
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Onderzoek 

Pieter van Foreest heeft overeenkomsten met het universiteitsnetwerk voor de care sector Zuid 
Holland(UNC-ZH), Medical Delta living labs en de Delftse E-Health Academy.  
 

• Via  UNC-ZH werd deelgenomen aan de volgende onderzoeken: 

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  

o Vitale tuin: onderzoek naar de invloed van een natuurlijke groene omgeving op de 

kwaliteit van leven van mensen met dementie. Stimuleringsprijs UNC-ZH 

 

 
“Ik zag wat ruimte en buiten zijn doet met mensen”,  

Melanie van der Velde, psycholoog doet onderzoek naar de ‘Vitale Tuin’ 
 

• Via Consortium TU met Radboud en Motoforcelink werd deelgenomen aan;  
o ‘Move On’: het identificeren van voorspellende waarden vanuit verstoringen d.m.v.  

loopband testen.  
 

• Via Consortium TU, VU werd deelgenomen aan;   
o ‘4D EEG’: herstel na CVA in kaart brengen en revalidatie op maat vormgeven. 

 

• Via VU werd deelgenomen aan; 
o MOMANT: onderzoek naar ondersteuning mantelzorg door activiteiten thuis voor 

mensen met dementie.  
o Oog voor naasten (palliatieve zorg): afgestemde zorg in de palliatieve fase. 

 

• Via Erasmus universiteit (EUR) werd deelgenomen aan; 
o Handhygiëne onderzoek; onderzoek naar naleving handhygiëne protocol  

 
 

• Via Start up bedrijven werd deelgenomen aan: 
o MOMO Medical Onderzoek: pilot decubituspreventie d.m.v. sensoring  

 

• In 2017 werd via Medical Delta (living labs) de deelgenomen aan onderzoek/pilots inzake : 
o LEA robot: robot in de vorm van rollator 
o Rose robot: robotarm in te zetten bij ADL 

 

• Via Haagse Hogeschool (HHs) werd deelgenomen aan diverse onderzoeken door 
studenten in verschillende opleidingsfasen 

 
 



 

 

AUTEUR MdG, IO, FD AANTAL PAGINA’S 36 van 87 
EIGENAAR Raad van Bestuur   
VERSIENUMMER Definitief 20180529   

 

 
 
 

Tijdelijk verblijf 

In het verslag jaar heeft een herijking plaatsgevonden van het beleid inzake de diverse vormen van 

tijdelijk verblijf. Uitgaande van het onderscheid tussen eerstelijns verblijf laag en hoog complex is 

bepaald op welke locaties deze vormen van tijdelijke verblijf worden aangeboden.  

• De crisisplaatsen van Pieter van Foreest bevinden zich in De Kreek in ’s Gravenzande en 

de Bieslandhof in Delft.  

• Eerstelijnsverblijf Laag Complex (licht) wordt aangeboden in Delfshove in Delft, Duinhof in 

Ter Heijde en Weidevogelhof in Pijnacker. 

• Eerstelijnsverblijf Hoog Complex (zwaar) wordt aangeboden in De Kreek in  ‘s-Gravenzande 

en De Bieslandhof in Delft. 

• Palliatieve Zorg wordt aangeboden in De Kreek in ’s-Gravenzande en De Bieslandhof in 

Delft. 

• Geriatrische Revalidatie Zorg wordt aangeboden in het Reinier de Graaf Gasthuis en in de 

Beukenlaan in Delft.  

• Respijtzorg wordt aangeboden in Strandgoed Logies & Respijt in Ter Heijde aan Zee. 
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Hoofdstuk 3  Beleid ten aanzien van belanghebbenden en 
samenwerkingspartners 

3.1  Centrale cliëntenraad 

 
Pieter van Foreest heeft conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen cliëntenraden 

ingesteld:   

• Elke afzonderlijke intramurale locatie binnen Pieter van Foreest heeft een lokale 

Cliëntenraad. De lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager en/of de 

teammanager namens de locatiemanager over onderwerpen die de zorgverlening op de 

locatie betreffen. 

• De lokale intramurale Cliëntenraden vaardigen leden af naar de Cliëntenraad Wonen, Zorg 

en Behandeling (WZB). De Cliëntenraad WZB komt bijeen in twee regionale vergaderingen, 

die beide overleggen met de directeur van de divisie WZB. 

• Voor de cliënten die extramurale zorg ontvangen is er de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Thuis. Deze Cliëntenraad overlegt met de directeur divisie Thuis.  

 

De Cliëntenraad WZB en Cliëntenraad Thuis vaardigen leden af naar de Centrale Cliëntenraad 

(CCR) die overlegt met de bestuurder. De CCR heeft tot taak binnen het kader van de doelstellingen 

van de aanbieder de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten waarvoor de 

vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld. Reglementen regelen de taken, bevoegdheden en 

verhouding van de CCR tot de overige Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad kent een 

onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

 

Met ingang van 2016 wordt er in de vergaderstructuur onderscheid gemaakt tussen de 

overlegvergaderingen met de bestuurder en het onderling overleg van de CCR dat daar enkele 

weken aan voorafgaat.  

   

In 2017 hebben 9 geplande vergaderingen plaatsgevonden. Tevens hebben er drie extra 

bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling cliëntmedezeggenschap.  

 

Voorafgaand aan elke overlegvergadering vond een informeel vooroverleg plaats.  In dat informele 

vooroverleg werden mensen van binnen en buiten Pieter van Foreest uitgenodigd om de CCR te 

informeren over actuele ontwikkelingen. In 2017 schoven aan: een geestelijk verzorger; manager 

I&A en projectmanager I&A, de voorzitter en een lid van de klachtencommissie.   

Het laatste informele overleg van 2017 werd besteed aan een (kennismakings-) gesprek met de 

relatiebeheerder van het Zorgkantoor. Bij dit gesprek waren ook de bestuurder en zorgverkoper 

aanwezig. Besloten werd om dit overleg in 2018 op halfjaarlijkse basis voort te zetten.  

In 2017 is een begin gemaakt met het thematisch bespreken van onderwerpen uit de strategienota. 

Als aftrap heeft de CCR tijdens een overlegvergadering een uur gesproken met de zorgdirectie over 

het strategische programmaonderdeel Verbinden in de Buurt en de rol van de cliëntmedezeggen-

schap daar in. Voor 2018 worden meer strategische thema’s op de agenda gezet.` 
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In 2017 is er advies gevraagd en uitgebracht over de onderstaande zaken:  

ONDERWERP ADVIES CCR BESLUIT RVB 

Actualisatie klachtenreglement n.a.v. 

nieuwe wet WKKGZ  

 

Positief 

 

Overnemen adviezen en uitvoeren 

besluit 

 

Samenwerkingsovereenkomst met GGZ 

Delfland 
Positief Uitvoeren besluit 

Juridische relatie met stichting 

Zorgboerderij Buitengewoon 3 
Positief Uitvoeren besluit 

Strategienota 2018-2020 Positief 
Uitvoeren besluit 

 

Benoeming lid raad van toezicht op 

voordracht CCR 
Positief Uitvoeren besluit 

Jaarrekening 2016 Positief Uitvoeren besluit 

Actualiseren tarieven restauratieve 

voorzieningen 

 

 

Positief ten 

aanzien van 

harmonisering 

en indexering 

Overnemen adviezen en uitvoeren 

besluit 

 

 

Begroting 2018 Positief 
Overnemen adviezen en uitvoeren 

besluit 

Verzamelen en delen cliëntervaringen  Positief 
Overnemen adviezen en uitvoeren 

besluit 

 

Voorts zijn de volgende onderwerpen door raad van bestuur en CCR besproken:  

• Vernieuwde zorg- en dienstverleningsovereenkomsten  

• Jaarplan Pieter van Foreest 2017  

• Dienstkledingbeleid  

• Evaluatie voorzitterschap CCR  

• KPMG rapport ICT landschap;  

• Wens tot papierloos vergaderen  

• Profielen ten behoeve van de werving voorzitter en lid RvT  

• Beleidskader Kwaliteit en Veiligheid (concept)  

• Jaarverslag klachtenfunctionarissen  

• Medezeggenschap nieuwe stijl / op thema’s en visie op ( de ontwikkeling van) 
cliëntmedezeggenschap  

• Extra gelden voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen  

• Kaderbrief 2018  

• Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan  

• Bestuursverslag 2016  

• Jaarplan Pieter van Foreest 2018  

• Stappenplan veilig omgaan met cliëntgegevens  
 
Over haar activiteiten in het verslagjaar heeft de CCR een jaarverslag gepubliceerd.  
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3.2  Ondernemingsraad 
 

Pieter van Foreest heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden een ondernemingsraad 
ingesteld. Doelstelling van de Ondernemingsraad (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 en door zich op het beleid te richten.  
 
De huidige ondernemingsraad is gekozen in mei 2016 na algemene OR-verkiezingen. Om zoveel 
mogelijk te komen tot een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen binnen 
de organisatie is dit gebeurd op basis van een kiesgroepenstelsel. Uitgaande van de Wet op de 
Ondernemingsraden ,en op basis van het aantal medewerkers, heeft de ondernemingsraad 17 
zetels. Eind 2017 waren er daarvan 2 vacant. 
 
De divisies Wonen Zorg Behandeling en Thuis beschikken over een divisiecommissie.  Deze 
commissies overleggen met de directeuren over aangelegenheden en besluiten die de divisie 
betreffen en niet onder het advies- en instemmingsrecht van de OR vallen. De divisiecommissies  
adviseren de ondernemingsraad over de voorgenomen besluiten die aan de raad ter advies of 
instemming zijn voorgelegd.  

  
In 2017 werden de volgende zaken ter advisering of instemming voorgelegd aan de OR: 

ONDERWERP STANDPUNT OR BESLUIT RVB 

Overheveling Restauratieve Voorzieningen 

naar locaties met behoud centrale aansturing 
Positief advies 

Overname advies en 

uitvoeren besluit 

Samenwerkingsovereenkomst GGZ Delfland 

en Pieter van Foreest 
Positief advies 

Overname advies en 

uitvoeren besluit 

Wijziging Klokkenluidersregeling Instemming Uitvoeren besluit 

Plan van aanpak voor onderhoud functiehuis Positief advies 
Overname advies en 

uitvoeren besluit 

Realiseren moeder dochter relatie met 

Stichting Zorgboerderij 3 
Positief advies 

Overname advies en 

uitvoeren besluit 

Afschaffing en wijziging regeling leaseauto’s Instemming Uitvoeren besluit 

Aanpassing structuur Thuiszorg Positief advies 
Overname advies en 

uitvoeren besluit 

Benoeming leden Raad van Toezicht Positief advies 
Overname advies en 

uitvoeren besluit 

Regeling afbouw garantiesalarissen Instemming 
Overname advies en 

uitvoeren besluit 

Mobiliteitsregeling 

 

Instemming 

 

Overname advies en 

uitvoeren besluit 

 

Plan van aanpak actualisatie RI&E Instemming Uitvoeren besluit 

Benoeming voorzitter Raad van Toezicht Positief advies Uitvoeren besluit 
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ONDERWERP STANDPUNT OR BESLUIT RVB 

Aanvraag 2018 middelen Waardigheid en 

Trots 
Instemming Uitvoeren besluit 

Vervroegen invoeringsdatum overheveling 

Restauratieve Voorzieningen naar locaties met 

behoud centrale aansturing 

Positief advies Uitvoeren besluit 

Investeringen in Wifi Positief advies Uitvoeren besluit 

 

Verder werden in het verslagjaar de volgende onderwerpen besproken met de bestuurder: 

 

Onderwerp 

Herziening reorganisatieplan cliëntenadministratie 

Opdracht interim-manager Thuiszorg 

Wijziging specialistisch team 

Voortgangsrapportage klantcontactcentrum 

Start pilot bereikbaarheidsdienst zorgbemiddeling (klantcontactcentrum) 

Rapportage KPMG doorlichting ICT-organisatie 

Dienstkleding 

Wijziging aanvang diensttijd thuiszorgteams 

Beleidskader Kwaliteit en Veiligheid 

Strategie 2018-2020 

Voortgangsrapportages jaarplan 2017 

Herinrichting afdeling Informatie & Automatisering 

Kwartaalrapportages 2017 

Kaderbrief 2018 en begroting 2018 

Jaarrekening 2016 

Uitkomst enquête assistent teammanagers 

Terugbetaling ORT 

Extra vergoeding reiskosten 

Beleidsnota registratie thuiszorg 

Besteding extra gelden verpleeghuiszorg 

Uitvoering Strategisch vastgoed- en huisvestingsplan 

Jaarplan 2018 

Gebruik min-max-contracten 

Ongewenst gedrag, processtappen 

Verzuimcijfers en Vernetcijfers  

Belevingsonderzoek 

Informatiebrief salarisgarantie 

Naleving werving- en selectieprocedure 

Roostering 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

MIM-rapportage 2016 

Evaluatie en implementatie procesorganisatie 

Project Veilig Omgaan met Persoonsgegevens, incl. stappenplan 

 
Over haar activiteiten in het verslagjaar heeft de OR een jaarverslag gepubliceerd.  
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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 VVAR bestaat uit 11 leden vanuit zowel de intramurale als de extramurale zorg:   

• Annita Laros, Teammanager Wonen, Zorg en Welzijn Duinhof en De Opmaat 

• Leonie Voortman, Assistent Programmacoördinator Ontmoetingscentra  

• John Beerda, Verpleegkundige Die Buytenweye  

• Diana Eckenhaussen-de Jager, Verzorgende IG Veenhage  

• Hannie Grönefeld, Teammanager Wonen, Zorg en Welzijn De Kreek  

• Marian Kouwenhoven, Teammanager Wonen, Zorg en Welzijn Triangel  

• Sandra van Loenhout, Verzorgende IG Weidevogelhof  

• Aad van Noordt-de Smit, Verpleegkundige Extramuraal  

• Gaby Sinke-van ’t Woudt, Verpleegkundige Akkerleven  

• Helma Tiggeloven-Remmerswaal, Verzorgende IG Stefanna 

• Rochelle Nieuwpoort, Wijkverpleegkundige Extramuraal   

In het verslagjaar overlegde de VVAR viermaal met de raad van bestuur waarbij de volgende 

onderwerpen besproken werden:  

• Basiskwaliteit/kwaliteitsbeleid 

• Personeelsplanning 

• Strategisch beleid  

• Advies binden en boeien niveau. 4 

• Dienstkleding 

• Extra middelen WZB 

• VVAR symposium 

• DLO opleidingsplan / scholing – opleiding 

• Functiehuis 

• Deskundige ondersteuning/vakmanschap 

• Functie niveau 2+  

• Werving verpleegkundigen 

• Belevingsonderzoek 
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3.4 Gemeenten 

3.3.1 H4 gemeenten 
 

Strandgoed 

De totstandkoming van Strandgoed is een initiatief van Pieter van Foreest, de H4 gemeenten, DSW, 

de cliëntenvereniging Hint en Careyn. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 

respijtzorg. Strandgoed voorziet in tijdelijk logeren met een vakantiegevoel met als doel de 

mantelzorger te ontlasten waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Er is intensief 

samengewerkt om van dit initiatief een succes te maken. De financiering die per 1 januari 2018 is 

afgesproken, een gecombineerde financiering WMO (verblijf) en Wijkverpleging op dag basis, is 

uniek en vraagt veel flexibiliteit van alle partijen in de toepassing van (beleids-) regels en de 

uitvoering. Doordat alle partijen steeds het doel voor ogen hebben gehouden zijn deze afspraken 

mogelijk geworden 

Inkoop WMO 

De H4 gemeenten kopen gezamenlijk de dienstverlening in die gefinancierd wordt vanuit de WMO. 

Binnen het contract, dat betrekking heeft op 2017 en 2018, biedt Pieter van Foreest ondersteuning 

aan middels Hulp bij Huishouden en begeleiding in ontmoetingscentra, en op beperkte schaal 

dagopvang voor GGZ cliënten op leeftijd als ook beschermd wonen voor oudere GGZ cliënten.  

 

3.3.2 Delft 
Pieter van Foreest heeft zitting in de Adviesraad Toegang Sociaal Domein. Daarnaast werd 

deelgenomen aan het overleg van de projectgroep Ontwikkelagenda wonen/zorg, het Sociaal 

Platform Delft, Top Delft Zorg en Techniek, Transformatie en innovatie in het sociaal domein. 

Ok participeerde Pieter van Foreest in de werkgroep Ontwikkeling WoonZorgWijzer.  

 

In het verslagjaar voerden Pieter van Foreest en de gemeente Delft Intensief ambtelijk en bestuurlijk 

overleg over huisvestings- en nieuwbouwopgave van Pieter van Foreest in Delft.  Daarbij werd 

gesproken over de mogelijke herontwikkeling van het terrein van Abtswoude, het masterplan voor 

de Bieslandhof en een locatie voor nieuwbouw in Delft.  

 

De bestuurder van Pieter van Foreest is lid van het bestuur van Stichting Delftse Uitdaging.  Het 

doel van deze stichting is de bevordering van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke 

organisaties. De afdeling Marketing en Communicatie van Pieter van Foreest is actief betrokken bij 

de organisatie van de jaarlijkse beursvloer.  

 

3.3.3 Westland 
Pieter van Foreest participeert in het kernteam Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn. Voorts werd 

deelgenomen aan het overleg van maatschappelijk verantwoord Ondernemen Westland en Samen 

maken wij Westland.  

 

Met de gemeente Westland werd overleg gepleegd over de inrichting van De Lier als 

dementievriendelijke gemeente. 

Hugo Borst heeft op uitnodiging van Vitis Welzijn, Careyn, Pieter van Foreest en Bibliotheek 

Westland een lezing gegeven in het kader van zijn boek ‘Ach Moedertje’ voor mantelzorgers, 

professionals en geïnteresseerden.  
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In 2016 is Westland Cultuurweb in samenwerking met Pieter van Foreest en Careyn een project 

opgestart met de titel kunstkracht 55+. Dit project is in 2017 verder doorgegaan, want het beoefenen 

van kunst draagt bij aan een goed gevoel. Cliënten van de locaties van Pieter van Foreest hebben 

genoten van verschillende kunstprojecten. Van schilderen tot dansen, waarbij zowel fysieke als 

mentale grenzen zijn verlegd.  

Pieter van Foreest heeft deelgenomen aan de week van Westland Ontmoet. Tijdens deze week 

georganiseerd vanuit de gemeente/Vitis Welzijn, worden op verschillende plekken en tijdstippen 

voor de inwoners van Westland ontmoetingen georganiseerd.  

 

3.3.4 Pijnacker-Nootdorp 
In 2017 is Pieter van Foreest founder geworden van de Stichting Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging. 

De locatiemanager van Weidevogelhof en Veenhage is daarmee lid geworden van het bestuur van 

de Stichting Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging. Het doel van deze stichting is de bevordering van 

samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Jaarlijks wordt net zoals in Delft 

een beursvloer georganiseerd.  

In het kader van de Nationale Ouderendag organiseerde Pieter van Foreest in samenwerking met 

de Pijnakcer-Nootdorpse Uitdaging, SWOP (Stichting Welzijn Ouderen Pijnacker) en ouderenbond 

KBO & PCOB een feestelijke middag in Welzijnscentrum Keijzershof. Tijdens deze middag zijn 

allerlei wensen in vervulling gegaan van ouderen uit de regio.  

 

3.3.5 Midden Delfland 
In Midden Delfland werd de samenwerking tussen de gemeente en Singelhof voortgezet. Daarnaast  

resulteerde deze samenwerking in de stalling van ‘de Mus’ voor ouderenvervoer in Akkerleven. 

De beursvloer Delft en Midden-Delfland wordt jaarlijks georganiseerd. Pieter van Foreest is founder 

van de Delftste Uitdaging en is derhalve vanuit de afdeling Marketing & Communicatie nauw 

betrokken bij de organisatie.  

 

3.4 Zorgkantoor en zorgverzekeraar  
Op operationeel niveau vond technisch overleg plaats tussen de zorgverkoper van Pieter van 

Foreest en de diverse zorg inkopende partijen. Op bestuurlijk niveau vond een voorjaars- en een 

najaarsoverleg plaats met het zorgkantoor waarin o.a gesproken werd over kwaliteit en 

cliënttevredenheid en over de planning van de meerjaren intramurale capaciteit.    
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Hoofdstuk 4 Financieel Beleid 

4.1 Opbrengsten, bedrijfslasten en resultaat  

 
Totale bedrijfsopbrengsten in 2017 (x € 1 miljoen) 

Bedrijfsopbrengsten 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 142,6 

Subsidies 2,1 

Overige bedrijfsopbrengsten 5,3 

Totale bedrijfsopbrengsten 150,0 

    

Bedrijfslasten 

Personeelskosten 99,9 

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 10,6 

Overige bedrijfskosten 31,3 

Financiële baten en lasten 2,3 

Totale bedrijfslasten 144,1 

Resultaat boekjaar (voordelig) 5,9 

    

Resultaatbestemming 

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 5,8 

Algemene reserve 0,1 

Resultaatbestemming 5,9 

        

4.2     Geconsolideerde balans per 31 december 2017   

        
Geconsolideerde balans per 31 december 2017 (x € 1 miljoen) 

ACTIVA   PASSIVA 

  

Materiële vaste activa  89,1   Kapitaal 0,5 

Financiële vaste activa  0,1   Bestemmingsfondsen 42,7 

  
    

Algemene en overige 
reserves 1,7 

Voorraden en vorderingen 1,2       

Onderhanden werk 1,0   Voorzieningen 5,1 

Overige vorderingen 7,1   Langlopende schulden 46,7 

Liquide middelen 23,6   Kortlopende schulden 25,4 

Totaal activa 122,1   Totaal passiva 122,1 
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4.3  Toelichting op het resultaat 2017 

 
Over 2017 is een positief resultaat behaald van 5,9 miljoen euro (3,9% van de opbrengsten). In 

2016 is een positief resultaat van 2,8 miljoen euro gerealiseerd (1,9% van de opbrengsten). De 

opbrengsten liggen 3,4 miljoen euro hoger (2,3%) en de kosten liggen fractioneel hoger ten opzichte 

van 2016. De totale kosten personeel zijn fors gedaald. De kosten van ‘personeel niet in loondienst’ 

zijn gestegen ten opzichte van 2016. 

Het resultaat 2017 is beïnvloed door enkele incidentele posten. In 2017 is de locatie Gantelhof 

verkocht;  een opbrengst van 0,8 miljoen euro. Daarnaast is de Wlz overproductie 2016 

gehonoreerd in 2017 (0,7 miljoen euro). Een aantal andere reserveringen en voorzieningen is 

geactualiseerd op basis van de situatie per balansdatum; per saldo 1,0 miljoen euro kosten 2017. 

Ten slotte was de eenmalige cao uitkering van februari 2017 reeds in 2016 voorzien (1,0 miljoen 

euro). 

De stijging in de opbrengsten wordt veroorzaakt door een stijging van de inkomsten uit de Wet 

Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Begeleiding en Hulp bij Huishouden) en 

de Zorgverzekeringswet (Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatie). De inkomsten vanuit het 

Zorginstituut (Eerstelijns Verblijf) zijn met ingang van 2017 overgeheveld naar de 

Zorgverzekeringswet. 

De personele kosten liggen lager dan in 2016; het aandeel van de personele kosten ten opzichte 

van de opbrengsten is gedaald van 69,9% naar 66,7%; dit wordt zowel veroorzaakt door hogere 

opbrengsten en iets minder fte personeel. Deels wordt dit ook beïnvloed door de hierboven 

genoemde incidentele posten.  

De exploitatiebegroting 2017 kende een resultaat van 0,9 miljoen euro positief. Als gevolg van met 

name  hogere opbrengsten en relatief lagere personele kosten is er een positief exploitatieresultaat 

behaald. De totale zorgexploitatie 2017 was in tegenstelling tot 2016 positief. Inclusief het 

gerealiseerde vastgoedresultaat –boven begroting- en de genoemde incidentele posten is er sprake 

van een mooi financieel totaalresultaat waarmee vermogen en liquiditeit verder versterkt worden. 

Het financiële beleid is gericht op een duurzame bedrijfsvoering en daarmee een solide financiële 

positie. De banken eisen dat de solvabiliteit minimaal 25% bedraagt. De solvabiliteit in 2017 komt uit 

op 36,8%. Onderstaande tabel toont de positieve ontwikkeling van de belangrijkste financiële ratio’s.  

 
 
Ratio's (geconsolideerd)  

     

                                                                                            2017                                          2016 

Solvabiliteit (%)                    36,8                 29,5  

Vermogensratio (%)                    29,9                 26,4  

Liquiditeit ratio                      1,3                   1,0  

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)                  3,2                   1,9  
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Solvabiliteit  
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre het in de activa geïnvesteerde vermogen door het eigen 
vermogen kan worden gefinancierd. De norm van Pieter van Foreest voor deze ratio is 25.  
 
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 
Hoewel het verzuim in 2017 lager was dan in 2016, stagneert de daling van het verzuim. Om te 

voorkomen dat de kosten van ‘personeel niet in loondienst’ stijgen, zal het verzuimbeleid in 2018 

geïntensiveerd worden, onder andere door maatwerk gericht op medewerkers die frequent 

verzuimen. 

Ook in 2018 zal Pieter van Foreest extra middelen verpleeghuiszorg ontvangen. Om te waarborgen 

dat deze middelen zinvol worden ingezet, zal Pieter van Foreest voor wat betreft personeel in 2018 

een tweesporenbeleid voeren. Dat beleid is enerzijds gericht op het werven van extra personeel en 

anderzijds op het behoud van medewerkers. De voorbereidingen die in 2017 zijn gestart, zullen in 

2018 leiden tot een strategisch personeelsplan voor de gehele organisatie. 

Ook in 2018 is het uitgangspunt dat op de zorgexploitatie 1% rendement wordt gerealiseerd en 1% 

wordt bijgedragen aan het interne innovatiefonds. Ook de vastgoedexploitatie dient sluitend te zijn 

waarbij het uitgangspunt is dat investeringen binnen de Normatieve Huisvestingscomponent moeten 

passen. Voor nieuwbouwprojecten geldt dat een businesscase wordt opgesteld.  

Het meerjarenonderhoudsplan, de nieuwbouwprojecten uit het strategisch huisvesting- en 

vastgoedplan en de financieringsbehoefte worden meegenomen in de financiële meerjarenraming 

2018-2028. De eerste tekenen zijn dat genoemde uitgangspunten leiden tot een haalbare en 

realistische meerjarenraming.  
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Hoofdstuk 5  Jaarrekening 2017  

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING   

 

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
          (na resultaat bestemming) 
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017 

  



 

  

 

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT   
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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 passive 
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5.1.4.3  Grondslagen voor opstelling van het kasstroomoverzicht  
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5.1.4.4  Grondslagen van resultaatbepaling 

 



 

 

AUTEUR MdG, IO, FD AANTAL PAGINA’S 56 van 87 
EIGENAAR Raad van Bestuur   
VERSIENUMMER Definitief 20180529   
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5.1.5  Toelichting op de geconsolideerde balans  
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5.1.6   MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

 

5.1.7   MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE ACTIVA 
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5.1.8  OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2017 
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5.1.9  TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE  

           RESULTATENREKENING 2017 
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5.1.10   ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
             (na resultaatbestemming) 
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5.1.11   ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017 
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5.1.12   TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
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5.1.13   ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 
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5.1.14   ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA 

 

5.1.15   OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2017 (enkelvoudig) 
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5.1.16   TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 
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5.2    OVERIGE GEGEVENS  

5.2.1   Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

 

5.2.2   Statutaire regeling resultaatbestemming  

 

5.2.3   Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
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