
 

  

PIETER VAN FOREEST 

Bestuursverslag & Jaarrekening 2021 

  

  
 

 

  
 

 
 

AUTEUR MdG, IO 

EIGENAAR Raad van bestuur 

VERSIENUMMER 2 

AANTAL PAGINA’S  

  

 



 

 

AUTEUR MdG, PB AANTAL PAGINA’S 2 van 39 

EIGENAAR Raad van bestuur   

VERSIENUMMER    

 

Inhoudsopgave   
Inhoudsopgave 2 

Voorwoord 4 

Hoofdstuk 1 Bestuur en toezicht 5 

1.1 Bestuur 5 
1.2 Toezicht 8 
1.2.1 Samenstelling raad van toezicht 8 
1.2.2 Raad van toezicht: thema’s en besluiten 9 
1.3  Governancecode 10 

Hoofdstuk 2 Beleid, inspanningen en prestaties 11 

2.1  Vooraf: COVID-19 11 
2.2 Prestatie-indicatoren 12 
2.3  Klant en markt 13 
2.3.1 Zorgboerderij Buitengewoon 3 14 
2.4 Beleid, kwaliteit en veiligheid 15 
2.4.1 Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg 15 
2.4.2 Algemeen beleid 15 
2.4.3 Klachtenfunctionarissen 17 
2.4.4 Klachtencommissie 19 
2.4.5 Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang 20 
2.4.6 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 21 
2.5 Medewerkers, vrijwilligers en opleiden 22 
2.6 Organisatieontwikkeling 23 
2.7 Bedrijfsvoering 24 
2.7 Huisvesting en vastgoed 25 
2.8 Informatisering en automatisering 25 
2.9 Innovatie en ontwikkeling 26 

Hoofdstuk 3  Samenspraak en medezeggenschap 29 

3.1  Centrale cliëntenraad (CCR) 29 
3.1.1 Algemeen 29 
3.1.2 Samenstelling CCR in 2021 30 
3.1.3 Adviesaanvragen in 2021 31 
3.1.4 Instemmingsverzoeken in 2021 31 
3.1.5 Overige onderwerpen van gesprek in 2021 31 
3.2  Ondernemingsraad (OR) 32 
3.2.1 Dagelijks Bestuur en samenstelling OR 32 
3.2..2 Adviesaanvragen OR 33 
3.2.3 Instemmingsaanvragen 33 
3.2.4 Overige onderwerpen 33 
3.3 VVAR 35 

Hoofdstuk 4 Financieel Beleid 36 

4.1 Opbrengsten, bedrijfslasten en resultaat 36 
4.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 36 
4.3  Toelichting op het resultaat 2021 37 
4.4  Vooruitzichten; (te verwachten) ontwikkelingen in 2022 39 
  



 

 

AUTEUR MdG, PB AANTAL PAGINA’S 3 van 39 

EIGENAAR Raad van bestuur   

VERSIENUMMER    

 

Inleiding 

 
 

In dit bestuursverslag verantwoordt Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest zich over het beleid en 

de resultaten over het jaar 2021.  

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 verpleeghuiszorg 

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 2021 

en het bestuursverslag 2021 goedgekeurd op 24 mei 2022.  
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Voorwoord  
  

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

verantwoording af aan belanghebbenden over de activiteiten en resultaten. De verantwoording is 

gebaseerd op de inhoud van de meerjarenstrategie 2018-2020 (deze strategie is verlengd t/m 2021 als 

gevolg van de Covid-19 pandemie), het jaarplan 2021 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 dit bestuursverslag verantwoorden wij ons 

ook over de wijze waarop wij in 2021 vanuit onze visie gehandeld hebben en getracht hebben onze 

doelen te realiseren. 

 

De Covid-19 pandemie heeft ook gedurende het tweede jaar veel impact op Pieter van Foreest gehad. 

Onze aandacht ging daarbij onverminderd naar de zorg voor onze cliënten. Positief was dat de 

vaccinaties voor cliënten en medewerkers hebben geleid tot een lager aantal en minder ernstige 

besmettingen. Anderzijds boden de coronagolven die elkaar opvolgden ons nauwelijks de kans om te 

herstellen van de langdurige inspanningen. Aan het eind van het jaar bleek dat de Omikron Covid-19 

variant vooral zorgde voor veel zieke collega’s waardoor de zorg verder onder druk kwam te staan. Ons 

ziekteverzuim onder medewerkers is ongekend hoog en vraagt voortdurend onze aandacht. 

 

We zijn als bestuur bijzonder trots op onze medewerkers, die de zorg aan onze cliënten zo goed hebben 

verleend. Pieter van Foreest scoorde het afgelopen jaar hoog op cliëntwaardering. Voor wat betreft de 

Thuiszorg scoorden we met een gemiddelde score van 9,2 wederom in de Top 10 Zorgkaart Nederland. 

De gemiddelde waardering voor onze verpleeg- en verzorgingshuiszorg op deze Zorgkaart was een 8,9. 

Wij vinden dat een buitengewoon goede prestatie, zeker in een bijzonder zwaar coronajaar. Onze 

medewerkers, zowel in de directe zorg als in de ondersteuning, geven persoonlijk invulling aan onze 

kernwaarden. Als voorbeeld hiervan een toelichting bij een cliëntwaardering:   

 

“De zorgverleners zien geen patiënt, geen zieke, maar een mens. Ze zijn allemaal oprecht 

geïnteresseerd in de mens die ze behandelen. Ze hebben echte aandacht en nemen de tijd om te 

luisteren met empathisch vermogen. In hun behandelen zijn ze zeer professioneel : deskundig, duidelijk 

en geduldig. De onderlinge communicatie is uitstekend.” 

 

Wij zijn daarnaast tevreden met het behaalde positieve resultaat van ruim € 4 miljoen in 2021, de 

compensatieregelingen Covid-19 hebben geholpen bij het opvangen van de meerkosten en de 

omzetderving. Pieter van Foreest kent een solide financiële positie, het positieve resultaat draagt bij aan 

het verder versterken van deze positie. 

 

In 2021 trad de heer Gert Jan Waterink toe tot de (tweehoofdige) raad van bestuur en ging mevrouw Diny 

de Bresser met pensioen. In paragraaf 1.1 wordt nader ingegaan op de verandering in de samenstelling 

van het bestuur. In de nieuwe bestuurlijke samenstelling is de strategie in het najaar herijkt. Samen met 

betrokkenen richten wij ons de komende jaren op de nieuwe speerpunten rond ouderenzorg, 

medewerkers/vrijwilligers en netwerk. 

 

Petra de Jongh en Gert Jan Waterink 

Raad van bestuur 
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Hoofdstuk 1 Bestuur en toezicht 

1.1 Bestuur 

 
Pieter van Foreest heeft sinds 1 januari 2020 een tweehoofdige raad van bestuur. De voorzitter van deze 

raad van bestuur, Diny de Bresser, gaf medio 2020 aan dat zij gebruik wenste te maken van de 

mogelijkheid om per 1 juni 2021 met pensioen te gaan.  

 

De raad van toezicht besloot na het raadplegen van interne adviescommissies om Petra De Jongh per  

1-1-2021 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. De werving voor een lid van de raad van 

bestuur resulteerde in de aanstelling en start van Gert Jan Waterink per 1 januari 2021.  

 

De raad van toezicht heeft een inschatting gemaakt op welke wijze de zorgvuldige overdracht van 

complexe dossiers aan een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en een nieuw lid raad van 

bestuur het best zou kunnen plaatsvinden. Dat heeft geresulteerd in de afspraak met mevrouw De 

Bresser dat zij tot 31 mei 2021 zou functioneren als adviseur van de nieuwe raad van bestuur.  
 

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. 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 meerjarenbeleidsplannen 2018-2020 en 2022-2025 

Vanwege de pandemie is in 2020 besloten om de uitvoering van de strategische speerpunten van Pieter 

van Foreest voor de periode 2018-2020, een jaar te verlengen. Een aantal ambities uit de 

meerjarenstrategie 2018-2020 werden opgenomen in het jaarplan 2021.  

 

Tegelijkertijd wilde Pieter van Foreest ook graag verder kijken, doorontwikkelen en de gemaakte 

strategische keuzes herijken. Pieter van Foreest is daarom met interne en externe belanghebbenden aan 

de slag gegaan voor het vaststellen van de strategische speerpunten voor de komende jaren.  

In meerdere bijeenkomsten, met externe sprekers ter inspiratie, werd in het najaar 2021 met elkaar 

gesproken over relevante thema’s en ontwikkelingen zoals: 

 

• de toename van het aantal (kwetsbare) ouderen,  

• een dreigend tekort aan mantelzorgers, professionals en vrijwilligers, 

• de veranderende zorgvraag van ouderen, zowel in wonen als in zorg, 

• kwetsbaarheid en eenzaamheid in de maatschappij, 

• technologie en innovatie als motor voor zorgvernieuwing. 

 

Het resultaat van dit traject is een dynamische meerjarenstrategie tot 2025. Deze strategie op hoofdlijnen 

wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Op deze wijze ontstaat een “voorwaarts rollende” 

strategie die op een logische wijze voortbouwt op hetgeen er al is. Per jaar worden de doelen 

geconcretiseerd in de jaarplannen met als leidraad de kaderbrief. 

De drie speerpunten van Pieter van Foreest voor 2022-2025 zijn: 

1. Pieter van Foreest is er voor de kwetsbare ouderen in de regio,  

2. Pieter van Foreest is een aantrekkelijke werkgever,  

3. Pieter van Foreest is initiatiefnemer als netwerkorganisatie. 
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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.  

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

vastgoed en een commissie kwaliteit & veiligheid. De positie en werkwijze van de commissies is 

vastgelegd in de reglementen van de commissies. 

Als gevolg van de pandemie vonden zowel de vergaderingen van de voltallige raad van toezicht als de 

commissies digitaal plaats. In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht zeven keer in 

aanwezigheid van de bestuurders. De bespreking van de jaarrekening en de managementletter in de 

voltallige raad en de commissie financiën & vastgoed vond plaats in aanwezigheid van de accountant 

(PWC). De remuneratiecommissie kwam dit jaar bijeen voor de jaargesprekken met de bestuurders en 

maakte daarnaast afspraken met Diny de Bresser over haar pensionering. De commissie financiën & 

vastgoed en de commissie kwaliteit & veiligheid vergaderden beide drie maal.  

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 Datum benoeming  Maximale zittingsduur 

De heer mr. J. H. 

Oosters  

Voorzitter raad van 

toezicht 

Algemeen bestuur  

Remuneratie (voorzitter 

commissie)  

1 oktober 2017 1 oktober 2024 

Mevrouw dr. W.M. 

Nijdam 

Lid raad van toezicht 

Kwaliteit & veiligheid 

(voorzitter commissie) 

1 september 2014 1 september 2022 

De heer prof. dr. P. 

Hogendoorn 

Lid raad van toezicht 

Kwaliteit & veiligheid 

 (lid commissie) 

1 juli 2017 1 juli 2025 

Mevrouw drs. M. 

Vogelzang 

Lid raad van toezicht/ 

vicevoorzitter 

Financiën & vastgoed (lid 

commissie) 

Remuneratie 

 (lid commissie)  

1 juli 2017 1 juli 2025 

De heer drs. P. 

Zevenbergen 

Lid raad van toezicht 

Financiën & vastgoed 

(voorzitter commissie) 

15 januari 2018 15 januari 2026 
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1.2.2 Raad van toezicht: thema’s en besluiten  
In het verslagjaar werden de volgende onderwerpen ter goedkeuring/besluitvorming voorgelegd aan de 

raad van toezicht: 

• de verlenging van het contract met de accountant, 

• het bestuursverslag 2020, de jaarrekening 2020 en het accountantsverslag, 

• de jaarrekening 2020 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3, 

• het jaarplan en de begroting 2022 Pieter van Foreest, 

• begroting 2022 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3, 

• de herziene investering inzake een verbouwing van Duinhof, 

• het rooster van aftreden van de raad van toezicht en de herbenoeming van leden, 

• het vergaderrooster 2022 van de raad van toezicht, 

• de indeling van Pieter van Foreest in een WNT klasse, 

• het verstrekken van een geldlening aan Stichting Vrienden van de Zorgboerderijen, 

 

Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen besproken: 

• de stand van zaken van de COVID-19 pandemie, 

• de verkoop van de Witte Brug in Poeldijk, 

• medicatieveiligheid, 

• inspectiebezoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 

• kwartaalrapportages inclusief verzuimcijfers en voortgang van de uitvoering van het jaarplan, 

• (het proces van) meerjarenstrategie 2022-2025, 

• jaarverslag 2020 centrale cliëntenraad, 

• jaarverslag 2020 klachtencommissie, 

• jaarverslag 2020 klachtenfunctionarissen, 

• de 100 dagen reflectie van de heer Waterink ( lid van de raad van bestuur), 

• de invoering van de WBTR, 

• de afschaffing van BTW heffing over de bezoldiging van de leden van de raad van de toezicht, 

• de organisatieontwikkeling en inrichting kwaliteitsorganisatie, 

• de kaderbrief 2022, 

• de ontwikkeling van een afdeling voor mensen met dementie met ernstige gedragsproblemen  

(D-ZEP), 

• de nieuwbouw van een voorziening in de Spoorzone in Delft, 

• informatiebeveiliging, 

• de managementletter 2021. 
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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 5 november 2021 heeft de raad van toezicht, in aanwezigheid van de raad van bestuur, zijn 

functioneren geëvalueerd. Daarbij is gereflecteerd op de wijze waarop de raad van toezicht de kerntaken 

heeft verricht: toezicht houden, klankbord zijn en werkgever zijn. Voorts is nagegaan of er in lijn is 

gehandeld met de kernwaarden die zijn vastgelegd in de toezichtvisie. Vastgesteld is welke thema’s  

extra aandacht behoeven: HRM, innovatie, data-analyse, risicomanagement en cybersecurity. Voorts 

werd er gesproken over de gevolgen die de overgang van een eenhoofdige naar een tweehoofdige raad 

van bestuur op het toezicht had.  
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Hoofdstuk 2 Beleid, inspanningen en prestaties 

 

2.1  Vooraf: COVID-19 

 

De corona pandemie heeft op twee manieren grote gevolgen gehad voor de uitvoering van het jaarplan 

2021. In de eerste plaats lag de prioriteit bij de zorg voor onze cliënten en de collega’s die langdurige 

onder grote druk werkten. In de tweede plaats belemmerden de maatregelen ter voorkoming van de 

verspreiding van het virus, de uitvoering (van delen) van het jaarplan.  

Het calamiteiten beleidsteam (CBT) dat begin maart 2020 werd ingesteld bleef ook in 2021 operationeel.  

Onder voorzitterschap van de raad van bestuur werd het coronabeleid van Pieter van Foreest binnen de 

kaders van de RIVM richtlijnen aan de hand van de volgende thema‘s vormgegeven: cliënten, 

medewerkers, vrijwilligers, familie/bezoekers,  materialen en middelen.   

 

In tegenstelling tot de eerste golf kwam het CBT niet dagelijks maar twee keer per week bij elkaar.  Op  

momenten dat de situatie onder controle was c.q. tussen de golven door werd de zogenaamde waakvlam 

status voor het CBT ingesteld. 

 

In de regio participeerde Pieter van Foreest o.a. in ROAZ verband in overleg inzake de corona pandemie. 

Evenals in 2020 werd op verzoek van de regionale partners een COVID-unit binnen Pieter van Foreest 

ingericht.  
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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 2021 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 8.0. 

De thuiszorg scoorde een 9.2 en de 

divisie wonen zorg en behandeling 

een  8.9. 

 Voor verpleeghuiszorglocaties geldt dat minimaal 80% van de cliënten en/of 

contactpersonen altijd of meestal tevreden is. Meting vindt tweemaal per jaar 

plaats voorafgaand aan het MDO. 

T.g.v. Covid-19 vonden 

multidisciplinaire 

zorgplanbesprekingen veelal zonder 

familie plaats. 

 Voor de divisie Thuis geldt dat dat minimaal 80% van de cliënten en/of 

contactpersonen altijd of meestal tevreden is. Metingen vinden minimaal een 

maal per jaar plaats, aansluitend bij landelijke normen. 

Metingen zijn beperkt uitgevoerd t.g.v. 

Covid-19 

 Op alle afdelingen en woongroepen die WLZ gefinancierd zijn, vinden in 

2020 minimaal twee familiebijeenkomsten plaats. 

Niet gerealiseerd tgv Covid-19 

 Alle teams toetsen de kwaliteit en volledigheid van de zorgplannen in het 

kader van de zelfevaluaties 

Het accent van de zelfevaluaties heeft 

gelegen op medicatieveiligheid.   

Productie Productie is conform begroting gerealiseerd: per team, locatie en divisie, per 

bekostigingssoort / productieafspraak. 

Productie stond onder druk ten 

gevolge van de pandemie 

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

gerealiseerde productie. 

De exploitatiekosten waren als gevolg 

van de pandemie hoger dan begroot. 

Verzuim In 2021 is het verzuimpercentage van Pieter van Foreest maximaal 5.0%. De 

gemiddelde meldingsfrequentie per team is maximaal 1. 

De pandemie leidde tot een hoger 

verzuim nl. 7.3%. De gemiddelde 

meldingsfrequentie was 1.08 keer. 

Beide cijfers zijn hoger dan de KPI 

maar zijn beter dan in 2020 en de 

branche in 2021. 

Ontwikkel-

gesprekken 

Met minimaal 80% van de medewerkers is een  ontwikkelgesprek gevoerd 

en de verslagen zijn opgenomen in het digitale personeelsdossier. 

Met 47,5% van de medewerkers is 

een ontwikkelgesprek gevoerd en 

vastgelegd in het personeelsdossier.  

Digitale Leer- 

Omgeving  

Alle medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun 

deskundigheid en bekwaamheid.  

De in de digitale leeromgeving aangeboden scholing voor risicovolle 

handelingen (RVBH) en bedrijfshulpverlening (BHV) wordt in de digitale 

leeromgeving gevolgd en via het kwaliteitsdashboard door het management 

gemonitord. Op 31-12-2021 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 86 % voor BHV basis 

en 67,5 % voor BHV herhaling.  

Voor RVHB geldt dat een 

scholingspercentage van 83 % is 

gerealiseerd van de medewerkers 

divisie WZB.  

 

Vast-flex Minimaal 90% van de arbeidsovereenkomsten is voor onbepaalde tijd. De 

verhouding tussen vaste en flex inzet is 95-5% voor verpleeghuiszorg en 90-

10% voor overige zorgteams, de inzet van PNIL bedraagt maximaal 5% van 

de personele kosten exclusief de kwaliteitsmiddelen. 

De verhouding tussen vast en flex 

inzet was 74,5% vast en 25.5% flex. 

De pandemie leidde tot een grote 

inzet  van PNIL. 

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 2021 bedraagt het aantal 

bevindingen AO/IC bij nieuwe cliënten maximaal 10%. 

Niet gerealiseerd 
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2.3  Klant en markt 
 

Visie op de zorg voor kwetsbare ouderen 

In februari 2021 verscheen de visie op de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Westland, 

Schieland en Delft. Aan de totstandkoming van deze regionale visie leverde Pieter van Foreest een 

actieve bijdrage. De voorzitter van de raad van bestuur leverde die bijdrage in de stuurgroep en de 

directeur WZB en andere deskundigen in één van de werkgroepen. De regiovisie bevat naast de 

regionale opgave ook een regionale werkagenda. De komende jaren zal Pieter van Foreest samen 

met regionale partners de uitvoering van deze agenda oppakken. Voor wat betreft gemeente Delft 

en gemeente Midden-Delfland zijn convenanten opgesteld en getekend door de stakeholders. 

Programma toegankelijkheid en snelle informatie  

Onder regie van de afdeling Marketing en Communicatie zijn centrale en decentrale  

informatiestromen gestroomlijnd en geüniformeerd. De inrichting van kwaliteitsvensters op de 

website en het inrichten van die website op basis van de klantreis per doelgroep is doorgeschoven 

naar 2022.  

Programma deskundige ondersteuning  

Persoonsgericht werken/dementia care mapping 

In het verslagjaar werd persoonsgericht werken en dementia care mapping in samenspraak met 

Menske en het Trimbos Instituut vertaald naar somatische cliënten. In De Kreek vond een pilot 

plaats waarvan de eerste positieve ervaringen zijn gebruikt om de methodiek verder toe te snijden 

op de behoeften van cliënten, medewerkers en de zorgorganisatie. 

In de divisie Wonen Zorg en Behandeling zijn persoonsgericht werken en dementia care mapping 

overal ingevoerd en geborgd. De voorgenomen invoering in de divisie Thuis moest worden 

uitgesteld (als gevolg van de pandemie).   

Palliatieve zorg 

Het zorgpad palliatieve zorg is binnen alle zorgafdelingen van Pieter van Foreest geïmplementeerd 

met behulp van de handreiking palliatieve zorg. De palliatieve afdeling van De Kreek werkt conform 

het kwaliteitskader "palliatieve zorg"  

Cliënten met onbegrepen gedrag 

Pieter van Foreest draagt in toenemende mate zorg voor cliënten met onbegrepen gedrag. In het 

verslagjaar werd een plan van aanpak uitgevoerd wat resulteerde in de toelating van De Bieslandhof 

tot de experimentele financiering voor zogenaamde D-zep afdelingen (afdelingen voor cliënten met 

dementie en zeer ernstige gedragsproblematiek).  

Programma Vangnet tijdelijk verblijf  

Samen met de regionale partners is het Protocol ‘Urgentie thuis en dan…’ geëvalueerd. De 

verbeterpunten zijn geïmplementeerd. In samenwerking met wijkverpleging en huisartsen zijn de 
mogelijkheden benoemd om problemen met zelfredzaamheid vroegtijdig te signaleren en acties in te 
zetten om zo te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk regie over hun leven houden. Samen met 
ketenpartners (oa. Rdgg, Careyn, DSW) werd de kennis van en sturing op ketenlogistiek verder 
ontwikkeld. Overdracht van informatie in de keten maakt hier ook deel van uit. 
 

Programma ‘Verbinden in de buurt’  

Evenals in 2020 werd de uitvoering van dit programma ernstig belemmerd door de coronapandemie.  

Niet gerealiseerde doelstellingen zijn meegenomen in het jaarplan 2022. 
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ZorgkaartNederland Top 2021  

Jaarlijks publiceert ZorgkaartNederland de 10, door patiënten en cliënten, best gewaardeerde 

zorginstellingen per zorgsector. Voor het tweede jaar op rij werd de thuiszorg van Pieter van Foreest 

door cliënten gewaardeerd met een plaats in deze Top 101. 

 

2.3.1 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.  

Eind 2020 en begin 2021 werden vele bewoners en personeelsleden behoorlijk ziek door besmetting 

met het coronavirus. Vijf bewoners overleden aan de gevolgen van het virus. De grote 

betrokkenheid van de familie van cliënten kwam tot uiting in het samen met het personeel optrekken 

om de zorg te waarborgen.  

 

Als gevolg van de pandemie moesten veel activiteiten uit het jaarplan 2021 doorgeschoven worden 

naar 2022. Veel aandacht ging uit naar de kwaliteit en veiligheid waarbij de uitdaging is om 

kleinschalige zorg te bieden en tegelijkertijd te voldoen aan de normen voor kwaliteit en veiligheid 

die gelden voor een verpleeghuis.  

 

Ondanks de pandemie hebben een aantal bewoners kunnen genieten van een vakantie in  

Zuid-Limburg. Tijdens deze vakantie ontstond het idee om een voormalig hotel in Zuid-Limburg in 

gebruik te nemen voor de vakanties voor de zorgboerderijen en als groepsaccommodatie waar 

voorlichting en informatie gegeven kan worden aan mensen die recent de diagnose dementie 

hebben gekregen.  

 

Een plan om het hotel te verwerven en voor de inhoud van de dienstverlening werd gemaakt. De 

feitelijke verwerving en overdracht van het hotel zal in 2022 plaatsvinden. 

 

In het verslagjaar  werd veel aandacht besteed aan de werving van nieuwe enthousiaste 

vrijwilligers.  

 

  

 

 

  

 
1 Deze top 10 is in willekeurige volgorde m.a.w. er is geen nummer 1 en nummer 10 
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2.4 Beleid, kwaliteit en veiligheid 

 

2.4.1 Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg 
 

Jaarlijks stelt Pieter van Foreest een kwaliteitsplan verpleeghuiszorg op. Na afloop van het 

kalenderjaar wordt over de uitvoering en resultaten in een separaat kwaliteitsjaarverslag 

verpleeghuiszorg verantwoording afgelegd.  

 

Hoewel de inhoud van de onderstaande paragraaf kwaliteit en veiligheid is gebaseerd op de inhoud 

van de paragraaf Kwaliteit en Veiligheid uit het algemene jaarplan 2021, en dus ook betrekking heeft 

op de divisie Thuis, is enige overlap tussen bestuursverslag en kwaliteitsverslag op dit punt 

onvermijdelijk.   

 

2.4.2 Algemeen beleid 
 

Boven Verwachting Prijs  

Het Klein Breteler Fonds stelt jaarlijks € 10.000,- beschikbaar voor de uitvoering van een idee of 

plan waarmee de kwaliteit van leven van de cliënten kan worden verbeterd.   

De Boven Verwachting Prijs 2021 is uitgereikt tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie.  De winnaar 

van de Boven Verwachting Prijs 2021 was het project ‘Aan tafel!’  Het project maakt het mogelijk dat  

naasten, waar ze ook zijn, altijd dichtbij zijn omdat bewoners in contact kunnen komen met hun 

naasten via een groot scherm. 

 

Medicatieveiligheid 

In 2021 werden de inspanningen op het gebied van medicatie-veiligheid, die zijn ondergebracht in 

een intensief verbeterprogramma “Ik ga voor kwaliteit”, voortgezet. In twee deelprojecten werden 

verbeterplannen uitgevoerd met als doel te voldoen aan de normen van veilige principes in de 

medicatieketen. Een derde deelproject omvatte het uitvoeren van interne audits om de compliance 

vast te stellen. Gedurende het jaar werd zichtbaar dat de inspanningen het gewenste effect hadden.   

 

Interne audits kwaliteit en veiligheid 

Pieter van Foreest heeft voor wat betreft de audits kwaliteit en veiligheid gekozen voor het “three 

lines of defense model”. De eerste lijn bestaat uit zelfevaluaties door de teams, de tweede lijn uit 

interne audits gecoördineerd door het bestuursbureau en de derde lijn uit inspecties van externe 

instanties waaronder IGJ en certificerende instellingen.  

De tweede lijn werd opnieuw ingericht en er werden audits in het kader van het verbeteren van de 

medicatieveiligheid uitgevoerd. Daarnaast werden de audits inzake de Wet zorg en dwang 

voorbereid. Die audits zullen in 2022 worden uitgevoerd. Ook werd gewerkt aan het beschrijven van 

het auditbeleid. Tot slot werd een begin gemaakt met het maken van een overzicht van alle audits 

die gedurende een jaar worden uitgevoerd en het maken van een jaarplanning.   

Intimiteit en seksualiteit 

In het verslagjaar verscheen de handreiking Intimiteit en Seksualiteit. Op basis van deze handreiking  

werd een scholings- en trainingsprogramma voor medewerkers ontwikkeld.  

Voeding 

In april 2021 is een aanbestedingstraject voor een nieuwe leverancier voor eten en drinken gestart. 

Een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden was bij dit traject betrokken. In het voorjaar 

van 2022 bracht de stuurgroep, advies uit over de nieuwe leverancier.  
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Zorg voor vrijheid  

Pieter van Foreest heeft de ambitie om een fixatievrije instelling te zijn. Voor aanvang van de corona 

pandemie beschikte Pieter van Foreest voor alle afdelingen, op één na, over drie sterren van het 

keurmerk fixatievrije zorginstelling. Ten gevolge van de pandemie konden audits geen doorgang 

vinden waardoor Pieter van Foreest is teruggevallen naar één ster.  

 

In het verslagjaar werd duidelijk dat de inspanningen die zorginstellingen moeten leveren in het 

kader van corona en de implementatie van de Wet zorg en dwang voor de organisatie achter het 

waarborgzegel aanleiding waren om vanaf 2022 geen vervolg te geven aan het keurmerk en het 

‘Register fixatievrije zorginstellingen’ op te heffen. Dit heeft tot gevolg dat Pieter van Foreest zich 

moet bezinnen op de wijze waarop zij haar ambities en resultaten inzake fixatievrije zorg zichtbaar 

kan maken.  

 

De commissie Zorg voor de Vrijheid zorgde voor rapportages met kwantitatieve en kwalitatieve 

analyses over de toepassing van onvrijwillige zorg. De kwantitatieve rapportage vormde tevens de 

basis voor het formulieren van de ambities voor 2022 inzake de invoering van de Wet zorg en 

dwang en (de preventie van) de toepassing van onvrijwillige zorg. 

 

Kwaliteitskeurmerken  

PREZO is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, 

Verzorging en Thuiszorg (VV&T) waarin de normen voor 

verantwoorde zorg, het Kwaliteitskader en de uitkomsten voor de 

cliënt (prestaties) het uitgangspunt zijn. 

 

Eind 2019 beschikten alle onderdelen van Pieter van Foreest 

over een certificaat. Alle locaties, op twee na, waar intramurale 

verpleeghuiszorg wordt geboden beschikten over een gouden 

keurmerk. Hulp bij het huishouden beschikte over een zilveren 

keurmerk. 

 

In 2020 zijn de keurmerken vervallen omdat de noodzakelijke audits door de coronamaatregelen 

niet mogelijk waren. In het verslagjaar werd gesproken over het opnieuw behalen van een keurmerk.  

Besloten werd tot een pilot met Certificatie in de Zorg die begin 2022 plaatsvindt. 

 

Informatiebeveiliging en privacy 

Zoals beschreven in het informatiebeveiligingsbeleid van Pieter van Foreest zijn de speerpunten 

inzake informatiebeveiliging en privacy voor 2021 bepaald. De bijbehorende beheersmaatregelen 

zijn in uitvoering genomen.  

In het derde kwartaal werd een penetratietest uitgevoerd door een externe partij. De bevindingen 

werden door dit bedrijf vastgelegd in een rapport. Op basis van dit rapport werd een plan van 

aanpak opgesteld waarvan de uitvoering in het eerste kwartaal van 2022 begint. 

Per 1 oktober van het verslagjaar werd een privacy officer aangesteld. Aansluitend vond een 

hertschikking van taken plaats tussen de functionaris gegevensbescherming, de security officer en 

de privacy officer. 

 



 

  

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.  

 

Beide klachtenfunctionarissen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor klachten-

functionarissen in de gezondheidszorg via Registerplein. In 2021 werden de volgende webinars 

bijgewoond c.q. bijscholingen ( veelal digitaal) gevolgd: 

- cultuurverschillen overbruggen, 

- cliëntveiligheid en het verminderen van zorgschade,  

- juridische bijscholing actualiteit gezondheidsrecht,  

- medische aansprakelijkheid, bijscholing met betrekking tot basiskennis over letselschade 

procedures/claims 

- ‘omgaan met agressie’ 

Daarnaast hebben beide klachtenfunctionarissen een intervisiegroep met wie ze twee maal per jaar 

(online) contact hebben, ervaringen uitwisselen en een casus bespreken.  

De klachtenfunctionarissen verstrekten elk kwartaal een geanonimiseerd overzicht aan de managers 

van de zorgdivisies ten behoeve van de bespreking in de kwartaalgesprekken. Deze overzichten zijn 

ook toegestuurd aan de directeuren voor de “eigen” organisatieonderdelen . Daarnaast heeft de 

raad van bestuur deze overzichten ieder kwartaal ontvangen. Na afloop van het verslagjaar 

verschijnt het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen dat wordt besproken met de raad van 

bestuur, de verschillende managementteams en de klachtencommissie. Het jaarverslag wordt ook 

verstrekt aan de Centrale Cliëntenraad en de raad van toezicht. 

 

De jaarlijkse overlegvergadering van de klachtenfunctionarissen met de klachtencommissie heeft dit 

jaar in de maand april via Teams plaatsgevonden. Er is in 2021 één klacht na bemiddeling door de 

klachtenfunctionarissen bij de Klachtencommissie terecht gekomen. 

In de maand februari heeft één van de klachtenfunctionarissen deelgenomen aan een digitaal 

overleg van de Cliëntenraad Thuis en in de maand april van de centrale Cliëntenraad. In deze 

bijeenkomsten is het jaarverslag over 2020 besproken. In 2021 is er één keer collegiaal overleg 

geweest tussen de klachtenfunctionarissen en de clientvertrouwenspersoon WZD. 

De trend zette zich door dat het aantal klachten afneemt maar dat de complexiteit toeneemt. In 2021 

werden 119 klachten in behandeling genomen hetgeen een afname is ten opzichte van 2020 toen er 

153 klachten in behandeling werden genomen.  De meeste klachten waren afkomstig van familie: 

92. Er waren 20 klachten afkomstig van cliënten.   
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In de onderstaande tabel is de aard van de klachten gespecificeerd: 

 

Onderwerp            

WZB Thuis Concern 

 

Totaal Totaal 

PvF 

Totaal  

PvF 

Totaal 

PvF 

Totaal 

PvF 

Totaal 

PvF 

2021 2021 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Corona gerelateerd 17 5 - 22 48 - -   

Bejegening 8 5 1 14 13 29 36 15 29 

Communicatie 4 3 - 7 11 11 25 27 20 

Deskundigheid  10 6 - 16 21 24 38 49 34 

Betrouwbaarheid  25 12 3 40 36 58 66 67 77 

Beschikbaarheid 4 - - 4 8 10 19 18 10 

Bereikbaarheid - 1  1 1 - 2 0 2 

Omgevingsfactoren 

(huisvesting) 

12 - 1 13 15 16 25 28 28 

Samenwerking 1 - - 1 0 1 0 0 0 

Overig - - 1 1 0 6 2 2 9 

Totaal 81 32 6 119 153 155 213 206 209 

 

In 2021 heeft COVID-19 nog een rol gespeeld in de klachtenbehandeling maar wel een kleinere dan 

in 2020. Ongeveer één zesde deel van de klachten in dit jaar viel onder het onderwerp ‘corona 

gerelateerd’. Het grootste deel hiervan was afkomstig uit de divisie Wonen, Zorg en Behandeling, 

werd geuit in het eerste kwartaal en had te maken met de maatregelen t.a.v. bezoek.  

Een groot deel van de klachten binnen Pieter van Foreest heeft betrekking op betrouwbaarheid. Het 

gaat dan om klachten waarbij de klager van mening is dat iets niet naar behoren gefunctioneerd 

heeft of niet functioneert zoals hij/zij mag verwachten. Daarnaast kunnen de klachten in deze 

categorie betrekking hebben op het nakomen van een gedane toezegging. 

In het jaarverslag 2021 doen de klachtenfunctionarissen twee aanbevelingen. De eerste is om een 

klacht zo snel mogelijk op te pakken op de plaats waar deze is ontstaan. Een dergelijke reactie 

wordt door klagers ervaren als erkenning, men voelt zich gehoord. Daarmee is al een grote stap 

gezet in de richting van het tot tevredenheid afhandelen van een klacht. De tweede aanbeveling 

heeft betrekking op het realiseren van maatwerkwerkoplossingen waarbij nadrukkelijk gezocht wordt 

naar wat wel kan en waarbij men zich niet laat weerhouden door de vrees voor mogelijke 

precedenten. 

De raad van bestuur zal terugkomen op deze waardevolle aanbevelingen bij de bespreking van het 

jaarverslag 2021 met de klachtenfunctionarissen.   
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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.  

Klachten op basis van de Wet zorg en dwang worden niet meer 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 (raad van 

bestuur), die vervolgens een besluit neemt over de klacht.  

Samenstelling klachtencommissie 

De klachtencommissie bestond op 1 januari 2021 uit: 

Leden   

Mw. mr. dr. R.E. van Hellemondt onafhankelijk voorzitter en jurist 

Dhr. J.J. Franke onafhankelijk lid 

Mw. drs. I. Kroon lid/specialist ouderengeneeskunde 

Mw. A. de Koningh lid/verpleegkundige, benoemd op voordracht Centrale Cliëntenraad 

Mw. mr. J.H. Geijtenbeek vice voorzitter klachtencommissie (benoemd per 1-11-2021) 

 

Overeenkomstig de klachtenregeling zijn de leden onafhankelijk en niet werkzaam bij Pieter van 

Foreest. De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, werkzaam bij 

Pieter van Foreest, mw. mr. N.J. Zilverentant.  

Klachten 

In het verslagjaar werden vier klachten ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. In 

overleg met klager(s) werd één klacht behandeld door de klachtenfunctionaris. Eén klacht werd door 

de raad van bestuur behandeld omdat de klacht (mede) betrekking had op de klachtencommissie, 

die volgens klager niet onafhankelijk zou zijn. Op basis van een intern onderzoek oordeelde de raad 

van bestuur dat de klachten ongegrond waren.  

Over twee klachten heeft de klachtencommissie advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. 

Hiervoor is de klachtencommissie twee maal bijeengekomen voor een hoorzitting. Beide klachten 

werden gedeeltelijk gegrond bevonden. De raad van bestuur nam het advies van de 

klachtencommissie over.  

Jaarvergadering 

De klachtencommissie kwam op 13 april 2021 bijeen voor de jaarvergadering en vergaderde digitaal 

via MS Teams (in verband met de corona-maatregelen). Voor deze vergadering waren uitgenodigd: 

de leden van de commissie, de ambtelijk secretaris, het lid van de raad van bestuur ( de heer G.J. 

Waterink) en de klachtenfunctionarissen van Pieter van Foreest. 

Tijdens de vergadering maakte de klachtencommissie kennis met de heer Waterink, die per 1 

januari 2021 lid was geworden van de raad van bestuur. Hij gaf een korte toelichting op de 

ontwikkelingen binnen Pieter van Foreest.   

Achtereenvolgens werd in dat kader gesproken over de actuele stand van zaken met betrekking tot 

COVID-19 binnen Pieter van Foreest, de herijking van de strategische speerpunten van Pieter van 

Foreest, de inrichting van de kwaliteitsorganisatie met meer invloed van de professionals, de 

invoering van de Wet zorg en dwang. 

Voorts is het jaarverslag klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling 2020 tijdens de 

jaarvergadering besproken.  
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2.4.5 Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang  
In de Wet zorg en dwang zijn, ter rechtsbescherming van cliënten die onder deze wet vallen,  

cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang opgenomen. De cliëntenvertrouwenspersoon kan 

de cliënt of diens vertegenwoordiger ondersteunen en informatie geven bij vragen rondom 

onvrijwillige zorg. Daarnaast kan ondersteuning geboden worden bij problemen rond de opname of 

het verblijf in een zorgorganisatie en in het doorlopen van de klachtenprocedure. 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang kan ook signaleren of de rechten van cliënten in 

het geding zijn. Die signalen worden vervolgens afgegeven aan de zorgaanbieder met als doel een 

impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Wanneer de zorgaanbieder de 

signalen niet, onvoldoende of niet snel genoeg oppakt, is de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg 

en dwang bevoegd de signalen ook door te geven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ). 

 

In verband met de onafhankelijke en partijdige positie van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg 

en dwang wordt deze functie per regio ingekocht door de zorgkantoren. Landelijk zijn er vier 

aanbieders van cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang geselecteerd. Binnen Pieter van 

Foreest zijn twee cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang actief. Zij zijn in dienst van 

Zorgstem. 

 

De cliëntenvertrouwenspersonen hebben vijf locatiebezoeken afgelegd in 2021. Tijdens die 

bezoeken onderhielden de cliëntenvertrouwenspersonen contact met cliënten en medewerkers.  

Er werden minder locaties bezocht dan voorgenomen, dit als gevolg van de pandemie en de 

wisseling van de cliëntenvertrouwenspersonen eind 2021.  

 

Bij een klein aantal locaties werd voorlichting gegeven aan de cliëntenraad. Dit zorgde 

ervoor dat cliënten en of hun vertegenwoordigers op de hoogte waren van de functie van de 

cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Voor een aantal locaties is er een bijdrage 

geschreven voor de nieuwsbrief met als doel verwanten te informeren over het bestaan van de 

cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Er heeft een stuk in het algemene nieuwsblad 

gestaan en de cliëntvertrouwenspersonen staan duidelijk vermeld op de website van Pieter van 

Foreest. 

 

In 2021 zochten acht cliënten of vertegenwoordigers contact met de cliëntenvertrouwenspersoon. 

Voor deze acht cliënten zijn de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang betrokken 

geweest bij in totaal negen kwesties. Het betrof de volgende onderwerpen: bewegingsvrijheid, zorg 

en begeleiding, recht op bezoek en inrichten van het eigen leven. 

 

In drie gevallen is de cliënt doorverwezen naar een andere discipline omdat de vraag niet door de 

cliëntenvertrouwenspersonen behandeld kon worden. In twee gevallen betrof het een vraag om 

informatie. In één geval is de kwestie komen te vervallen doordat de client verhuisd is en in twee 

gevallen loopt de kwestie nog door in 2022. 
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2.4.6 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  
 

In 2021 heeft Pieter van Foreest één melding bij IGJ gedaan. Deze melding had betrekking op een 

geweldsincident tussen cliënten. Nader onderzoek leidde tot een rapportage en een verbeterplan. 

Na het verstrijken van het kalenderjaar oordeelde IGJ dat het onderzoek en de rapportage 

zorgvuldig zijn en dat er voldoende verbetermaatregelen zijn genomen om een dergelijke situatie in 

de toekomst te voorkomen. 

 

In januari 2021 bracht IGJ een aangekondigd inspectiebezoek aan de Bieslandhof in het kader van 

het thema medicatieveiligheid. Dit bezoek was een vervolg op eerdere bezoeken in 2018 en 2020. 

Op basis van de bevindingen tijdens het inspectiebezoek constateerde IGJ dat de Bieslandhof 

ondanks COVID-19 verbeteringen inzake de veilige principes in de medicatieketen had gerealiseerd. 

Daarnaast sprak IGJ uit dat zij het vertrouwen heeft dat raad van bestuur en management zorgen 

voor blijvende medicatieveiligheid.     

 
Eveneens in januari 2021 bracht IGJ een inspectiebezoek aan Lindenhof hetgeen resulteerde in  

verlenging van de termijn om de medicatieveiligheid te verbeteren. In augustus 2021 werd Lindenhof 

nogmaals bezocht waarbij IGJ vaststelde dat Lindenhof aan vier getoetste normen volledig voldoet 

en aan drie normen grotendeels voldoet.  

 

De resultaten van de inspectiebezoeken in combinatie met het bewustzijn van het belang en de 

betrokkenheid van management en zorgverleners gaven IGJ voldoende vertrouwen en leidde tot de 

conclusie van IGJ dat vervolgtoezicht niet nodig is. 
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2.5 Medewerkers, vrijwilligers en opleiden 

 

Vrijwilligersbeleid 

De nieuwe interne structuur voor begeleiding van vrijwilligers is ingevoerd. In verband met de 

ambitie om te voldoen aan de criteria van een state of the art vrijwilligersbeleid werd samen met 

PEP Den Haag certificering volgens de ”Goed Geregeld” methodiek. In het voorjaar van 2022 zal 

het certificeringstraject, dat naar verwachting meerdere jaren in beslag zal nemen, van start gaan.  

Medewerkers: programma ‘vakmanschap, empowerment en leiderschap 

In het verslagjaar werd gewerkt aan de jaarlijkse  beschikbaarheid van een tactische 

personeelsplanning voor elke locatie en/of organisatieonderdeel. 

De centrale regierol van recruitment werd verstevigd. Pieter van Foreest wil een aantrekkelijke 

werkgever zijn en blijven, waar ruimte is voor ontwikkeling en vernieuwing, met aandacht voor 

diversiteit en eigen inbreng vanuit vakmanschap.  

In het kader van het binden en boeien van hbo en academisch opgeleide medewerkers ging Pieter 

van Foreest een strategisch partnerschap aan met Hieroo Rotterdam. Medewerkers van Pieter van 

Foreest werden gekoppeld aan jonge consultants van Hieroo en voerden samen met hen 

opdrachten uit. Op deze wijze kon Pieter van Foreest versnelling aanbrengen op een aantal 

dossiers en voortdurend beschikken over jonge consultants. Hieroo kreeg op deze wijze structureel 

toegang tot opdrachten voor hun trainees inclusief de bijbehorende begeleiding.  

De opleidingsorganisatie, de (rolverdeling rond) begeleiding en het behoud van leerlingen en het 

leerklimaat zijn geëvalueerd. De verhoogde instroom van BBL-leerlingen voor de zorg werd 

voortgezet. Alle opleidingen en trainingen werden ondergebracht in “Het Foreestcollege”, met als 

doel de organisatie op de arbeidsmarkt beter te positioneren. 

Medewerkers: maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

De samenwerking met de regionale MVO-organisaties is geïntensiveerd en het aantal 

werkervaringsplaatsen voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers 

werd uitgebreid. 

Medewerkers: verzuim 

Inzake verzuim bleef het eigen regie beleid leidend. Het terugdringen van langdurig ziekteverzuim 

werd o.b.v. verzuimanalyse ondersteund door een maatwerkaanpak en operationele ondersteuning 

aan locaties en teams.  

 

Medewerkers: 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. 

 

Medewerkers: opleiden Specialist Ouderengeneeskunde, GZ psycholoog en verpleegkundig 

specialist  

In 2021 waren er zeven AIOS in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde, zowel in de 

chronische zorg, als in de GRZ en 1e lijn. Deze laatste stage is dit jaar voor het eerst gevisiteerd en 

erkend als volwaardige eerstelijns ambulante stage. De AIOS werden opgeleid door vijf opleiders en 

vier co-opleiders. Van de vijf opleiders zijn er twee gestart met de kaderopleiding Opleiden. 

 

Er waren twee opleidingsplaatsen voor GZ psychologen en één voor Verpleegkundig Specialist. 

Daarnaast heeft Pieter van Foreest één stageplaats voor huisartsen in opleiding (stages van drie 

maanden). Gedurende 2021 was deze stageplaats 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. 

 

Organisatieontwikkeling  

In het verslagjaar werd met externe begeleiding gewerkt aan de organisatieontwikkeling, inrichtring 

en besturing van Pieter van Foreest. Dit resulteerde medio 2021 in een veranderplan met als  

conclusie dat externe ontwikkelingen en veranderende professionele inzichten vragen dat Pieter van 

Foreest als organisatie: 

•  Proactief, wendbaar, flexibel kan reageren op omgeving 

• Een krachtige positie inneemt in het netwerk, zowel regionaal als landelijk 

• Kleinschalig werkt binnen grootschalige samenhang 

• Vooruitstrevend is in de zorg die geboden wordt 

• Met focus op professionele kwaliteit en innovatievermogen 

 

In de doorontwikkeling van de organisatie vraagt dat enerzijds versterking en verduidelijking van 

kaders en beleid, en anderzijds het creëren van professionele ruimte om het werk lokaal, dicht bij de 

cliënt invulling te geven.  

 

Die verandering start bij de leidinggevenden. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het creëren 

van helderheid over rollen en verantwoordelijkheden, en kaders en beleid. Besloten werd dat 

leidinggevenden daaraan zullen werken in zogenaamde werkplaatsen.  

 

Wanneer de basis is gelegd, starten een aantal parallelle sporen of lijnen; ieder spoor/lijn heeft een 

andere snelheid, maar ze hangen samen en moeten dus steeds op elkaar afgestemd worden. 

Die sporen zijn:  

• Een Pieter van Foreest-brede, rand voorwaardelijke veranderlijn: op korte termijn een aantal 

zaken waar teams nu last van hebben oppakken en duidelijkheid creëren in de 

besturingsfilosofie en rolverdeling binnen de organisatie 

• Een lijn die gericht is op ontwikkeling van professionele kaders en lerend innoveren en 

ontwikkelen 

• Een lijn die gericht is op doorontwikkeling binnen de teams : teams helpen bij hun 

taakvolwassenheid en professionele groei 

• Een lijn die gericht is op het versterken van onderlinge samenwerking over de teams heen; 

op de zorg gericht en organisatorisch horizontaal. 

 

Aan het einde van het verslagjaar werd een begin gemaakt met de inrichting van de werkplaatsen 

voor de leidinggevenden. Die inrichting wordt vervolgd in 2022. 
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2.7 Bedrijfsvoering  
 

Duurzaamheid 

In het verslagjaar werd een duurzaamheidsbeleid voor Pieter van Foreest opgesteld inclusief een 

afvalplan. Voor drie locaties voor intramurale WLZ en één ontmoetingscentrum werd  

milieuthermometer ingevuld. 

Risicomanagement  

Pieter van Foreest werkt met een risicokaart die jaarlijks wordt geactualiseerd.  Risico’s worden 

getaxeerd op de impact en voorzien van beheersmaatregelen die uitgevoerd worden door de 

eigenaar van een risico. 

De top 5 risico’s op concernniveau waren 

1. COVID: een mogelijke 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 

5. Innovatiekracht  

 

Cashless werken 

In het verslagjaar werd het uitgaande kasverkeer met succes zonder contant geld ingericht.  

Dit project wordt vervolgd met het ingaande kasverkeer. 
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2.7 Huisvesting en vastgoed  
 

Strategisch Huisvesting- en vastgoedplan 

In navolging, en in afstemming op, de meerjarenstrategie werd in 2021 een start gemaakt met het 

actualiseren van het strategisch huisvesting- en vastgoedplan. Dit proces resulteerde na afloop van 

het verslagjaar in een versie die de medezeggenschapsorganen voorgelegd kon worden. 

 

Investeringscapaciteit 

Samenhangend met de huisvestingsopgave werd onder begeleiding van Finance Ideas de 

investeringsbehoefte en -capaciteit vastgesteld. In het kader van externe financiering vonden de 

eerste gesprekken met de banken plaats. 

  

Spoorzone 

Samenhangend met de nieuwbouw in de Spoorzone in Delft werden eind van het jaar prijzen 

opgevraagd voor de bouwkundige en installatietechnisch activiteiten.  

 

Naaldhorstterrein 

De coronapandemie, actualisering van de meerjarenstrategie, en de vertaling daarvan naar het 

strategisch huisvestingsplan met vernieuwde inzichten, heeft de doorontwikkeling van het voorlopig 

ontwerp naar een definitief ontwerp voor de nieuwe Naaldhorst vertraagd. Pieter van Foreest heeft 

echter niet stil gezeten. Verwacht wordt dat het geactualiseerde huisvestingsplan in de eerste helft 

van 2022 beschikbaar zal komen waarna het ontwerpen voor de Naaldhorst wordt hervat.  

 

Duinhof 

In het verslagjaar startte de verbouwing van Duinhof. Dit voormalige verzorgingshuis wordt middels 

deze verbouwing geschikt gemaakt voor de zorgverlening aan een doelgroep met een zwaardere 

zorgvraag (verpleeghuiszorg). 

 

De Bieslandhof 

In 2021 startte de verbouwing van de “oudbouw” van De Bieslandhof. Naar verwachting zal deze 

verbouwing in het voorjaar van 2022 afgerond worden. 

 

Delfshove  

De geplande renovatie van Delfshove werd uitgesteld hangende de actualisering van het strategisch 

huisvestingsplan.  

 

 

2.8 Informatisering en automatisering  

 
Ook in 2021 is uitvoering gegeven aan de roadmap voor de ontwikkel- en verbeteractiviteiten op het 

gebied van ICT. De oplevering van een nieuwe digitale werkplek voor alle medewerkers van Pieter 

van Foreest was verreweg de belangrijkste activiteit in 2021. Samenhangend met de nieuwe 

werkplek werden tevens verbeteringen doorgevoerd in de infrastructuur. 

In de loop van net jaar werd besloten de ICT toepassingen van de afdeling Facilitair en Huisvesting 

in beheer te brengen  van de afdeling Informatisering en Automatisering. Tot slot werd de BI-tool 

van Pieter van Foreest door ontwikkeld. 
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2.9 Innovatie en ontwikkeling   

 

Programma zorginnovatie, nieuwe technologie en onderzoek 

 

Algemene doelstellingen van het programma 

De algemene 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  

vraag gestuurde innovatie. 

Organisatie en structuur van het programma 

In het verslagjaar is de programmamanager innovatie als practor aangesteld bij het Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap (CIV) van het ROC Mondriaan. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om 

het innovatie- en onderzoekproces te borgen in de organisatie en planning & control cyclus van 

Pieter van Foreest.  

Topcare label Geriatrische Revalidatie & Herstelzorg (GRZ) 

Eind 2020 vond de proefvisitatie voor Topcare plaats. Op basis van het rapport van deze visitatie 

werd in 2021, samen met de afdeling GRZ, ingezet op het voldoen aan de voorwaarden die werden 

gesteld voor wat betreft het Thema onderzoek. Dit heeft geleid tot de aanstelling van een senior 

onderzoeker R&H, een onderzoeksagenda R&H, toetreding tot Medical Delta Living Lab Geriatric 

Rehabilitation @Home, de oprichting van een onderzoekscommissie R&H en de intensivering van 

diverse (praktijk)onderzoeken.  

Een praktijkonderzoek dat in 2021 is voortgezet bij GRZ is het onderzoek naar familieparticipatie. 

Ook is in het kader van de Topcare-scholing een onderzoek uitgevoerd naar het revalidatieklimaat. 

Communicatie 

In het kader van kennis delen is in 2021 een begin gemaakt met online kennissessies. Dit betreffen 

korte sessies interactieve sessies waarin het delen van kennis over een bepaald onderzoek en/ of 

innovatie centraal staat. In 2021 zijn in totaal drie kennissessies georganiseerd.  

 

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, is Pieters Innovatie Lab (PIL) geopend; een ruimte in 

locatie Delfshove waar de studenten die bij Pieter van Foreest (praktijk) gericht onderzoek doen en 

medewerkers kunnen experimenteren met innovaties. Dit innovatie lab is in 2021 verder ingericht.   
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Zo is er een “mock-up” opgebouwd ten behoeve van de inrichting van appartementen voor de 

nieuwbouw in de Spoorzone. Daarnaast is met medewerking van een consultant gewerkt aan het in 

kaart brengen van het innovatieproces. 

De regiegroep adviseert ook over innovatie-aanvragen ten last van het innovatiefonds. In 2021 zijn 

de volgende aanvragen bij het innovatiefonds gedaan en toegekend: 

• Hipper: een sensor om bewegingsactiviteit te meten (GRZ): de aanvraag had betrekking op de 

vergoeding van de technologie; 

• Onderzoekscommissie GRZ: de aanvraag had betrekking op de vergoeding van de inzet van 

professionals ten bate van ontwikkelen van onderzoekscultuur GRZ; 

• Inzet WOLK: een heupairbag om heupfracturen bij cliënten te voorkomen, de aanvraag had 

betrekking op de vergoeding van de technologie; 

• Inzet Bedsense: sensoring die inzicht geeft waar bewoners zich bevinden, de aanvraag had 

betrekking op de vergoeding van de inzet  t.b.v. ondersteuning voor de nachtdienst.  

• Inzet SAM, UV-C Robot: het desinfecteren van ruimtes door middel van UV-C licht; de aanvraag 

had betrekking op de vergoeding van de technologie 

• Seksualiteit en intimiteit: onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren van de 

implementatie van dit onderwerp; de aanvraag had betrekking op de vergoeding van de 

personele inzet. 

 

Vanuit de regiegroep is gewerkt aan de volgende projecten: 

• Living Lab Vrije Vogel – Interactie Wall. Het betreft een deelproject vanuit de hoofdvraag “Hoe 

meer vrijheid te geven aan cliënten in de context van de huidige architectuur?  

• Ontwikkeling Robot oobot – (studententraject ism Robohouse) 

• De borging van de inzet van Smartglass in de wijkverpleging ten behoeve van wondzorg;; 

• De Inzet van AI in de zorg – hoe kunnen data het zorgproces ondersteunen; 

• cMed – de inzet van een medicatiedispenser in de thuiszorg; 

• De implementatie van toezichthoudende techniek; 

• Het leggen van een smartfloor in Pieters Innovatielab; een vloer uitgerust met sensoren ten 

behoeve van valpreventie;   

• Een pilot met Care Ring: telefoneren door familie met een dierbare met dementie.  

• Intake nieuw stijl 

 

Naast bovengenoemde trajecten is er subsidie verkregen voor de volgende (onderzoeks-)projecten: 

• Samenwerking Wijkzorg - Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW): Het 

samenwerkingsverband gaat starten met de pilot “coördinatie wijkverpleging” waarbij de 

bemiddeling van wijkverpleging aangevraagd door de huisarts via een centrale regionale functie 

gaat verlopen. 

• Clientbeleving - Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW): Implementeren van een 

zelfbeoordelingssysteem dat de gezondheidsbeleving meet van de cliënt en die aansluit op de 

bestaande zelfcheck die meer objectief de gezondheid meet. Dit in lijn met Positieve Gezondheid 

van Machteld Huber. 

• Preventie ernstig letsel m.b.v. de WOLK airbag. Een opschalingsproject m.b.v. een 

opschalingscoach – ZonMw: Deze gelden zijn ten behoeve van de implementatie van de WOLK 

op locatie Akkerleven. 

• Onderzoek naar het juiste meetinstrument voor het meten van bloeddruk bij 

verpleeghuisbewoners - Stimuleringssubsidie UNC-ZH 
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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. In 2021 

heeft de WOC het onderzoeksbeleid geüpdatet. 

 

Onderzoek per netwerk/partner 

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 2021 deelgenomen aan de volgende onderzoeken: 

• Vitale tuin: vervolgonderzoek naar de invloed van een natuurlijke groene omgeving op de 

kwaliteit van leven van mensen met dementie.  

• NeAR: In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het beoordelen van neglect en naar de 

gevolgen van neglect in de geriatrische revalidatie. 

• EU-COGER: In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de revalidatie van post COVID-19 

patiënten voor zowel het functionele als het medische herstel.  

• Corona-onderzoek verpleeghuizen: Dit onderzoek gaat over de crisisinterventies in de 

verpleeghuiszorg ten tijde van de COVID-19 pandemie. 

• Werkdruk COVID 19: Een onderzoek naar de ervaren werkdruk van zorgmedewerkers tijdens de 

COVID-19 pandemie 

 

Ook werd er nieuw onderzoek gestart onder begeleiding van het UNC-ZH: 

• Intimiteit en seksualiteit bij ouderen (met dementie).  

 

Naast deze onderzoeken hebben we intern het project story telling (narratief onderzoek) afgerond, 

t.b.v. de locaties Duinhof, de Opmaat en Vlietzicht. 

 

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 studenten werd in 2021 deelgenomen aan diverse onderzoeken van studenten (overzicht 

waarschijnlijk niet compleet omdat niet alle onderzoeken worden aangemeld bij de WOC): 

• Creëren van een interactieve muur op Weidevogelhof (hhs) 

• Onderzoek naar het intern leerklimaat van de HBO-V (hhs) 

• Onderzoek naar de ervaringen van zorgmedewerkers naar Toezichthoudende Techniek (hhs) 

• Deelonderzoek ‘gesprekshulp voor de latere levensfase bij dementie’ (LUMC) 
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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.  

 

14 lokale 

cliëntenraden in 

de divisie WZB 

(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 

1 cliëntenraad  

in de divisie 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  

1 centrale 

cliëntenraad  

(CCR) 

Behartigt de belangen van alle 

cliënten en adviseert over zaken 

die geheel Pieter van Foreest 

raken 

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 de tweede helft van het vorige verslagjaar hebben CCR en raad van 

bestuur nauw samengewerkt om de bestaande regelingen en reglementen te actualiseren.  

De herziene medezeggenschapsregelingen en reglementen werden in 2021 van kracht.  
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3.1.2 Samenstelling CCR in 2021 
 

De vacature die eind 2020 was ontstaan voor de regio Delft/Oostland werd per 1 maart 2021 

ingevuld door de heer E. Greweldinger. De heer L. van Gemerden kondigde in de loop van het jaar 

aan dat hij per 31 december 2021 zou stoppen als lid van de CCR. 

 

De CCR heeft een ambtelijk ondersteuner, mevrouw M. van Iterson,  die tevens contactpersoon is 

en de communicatie verzorgd naar de lokale cliëntenraden, de CRT en hun ondersteuners.  

Overigens worden de lokale cliëntenraden ondersteund door de locatiesecretaresses. De 

cliëntenraad van de divisie Thuis wordt ondersteund door de secretaresse van de divisie Thuis. 

 

 Functie/ afvaardiging Naam CR locatie Lid CCR sinds  / 

tot d.d. 

Voorzitter CCR Dhr. H. Middelplaats Onafhankelijk 

voorzitter 

Sinds 1-1-2019  

Lid, Delft/Oostland Dhr. E. Greweldinger LCR Die Buytenweye Sinds 1-3-2021 

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 Tot 31-12-2021 

Lid, Cliëntenraad 

Thuis  

Mw. T. van Eijbergen CRT Sinds 23-5-2019 

Lid, Cliëntenraad 

Thuis  

Dhr. M. van Meurs CRT Sinds 2015 

Ondersteuner CCR Mw. M. van Iterson - Sinds 1-7-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTEUR MdG, PB AANTAL PAGINA’S 31 van 39 
EIGENAAR Raad van bestuur   
VERSIENUMMER 2.0   

 

3.1.3 Adviesaanvragen in 2021 
In het verslagjaar legde de raad van bestuur de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 voor advies 

voor aan de CCR. De CCR adviseerde in beide gevallen positief. De beëindiging van de hulp bij het 

huishouden in de gemeente Rijswijk werd ook voor advies voorgelegd. De CCR nam het advies van 

de cliëntenraad van de divisie Thuis over en adviseerde om de hulp bij het huishouden in Rijswijk 

niet te beëindigen. De raad van bestuur besloot vervolgens de hulp bij het huishouden niet te 

beëindigen maar door een onderaannemer te laten verzorgen. In overleg met de CCR werd 

overeengekomen de adviesaanvraag in trekken. 

3.1.4 Instemmingsverzoeken in 2021  
In 2021 is instemming gevraagd aan de CCR over de medezeggenschapsregelingen 

CCR/CRT/LCR , de aanpassing van de bezoekregeling, de huisregels, de benoeming en voordracht 

van de voorzitter van de klachtencommissie, de verbouwing van Duinhof en het daarmee 

samenhangende sociaal  plan voor cliënten. De CCR stemde met deze verzoeken in. De lokale 

cliëntenraad van de Bieslandhof kon zich in eerste instantie niet vinden in de overdracht van 

bevoegdheden aan de CCR. Nader overleg tussen raad van bestuur en LCR Bieslandhof 

resulteerde aan het eind van het verslagjaar alsnog in instemming van de LCR Bieslandhof.  

3.1.5 Overige onderwerpen van gesprek in 2021  
Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen door de raad van bestuur en CCR besproken: 

• Voeding: de CCR is uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep Voeding voor de selectie 

aanbesteding van een nieuwe voedingsleverancier. Op verzoek van de CCR is ter 

voorbereiding de ‘visie op voeding’ herijkt omdat de ambiance en aankleding rondom de 

maaltijden minstens zo belangrijk zijn als de leverancier.  

• Gedragscode: op verzoek van de CCR is er een gedragscode privacy en bejegening 

opgesteld waarin vooral de wederkerigheid tussen client en medewerker blijkt. 

• Meerjarenstrategie 2022-2025 Pieter van Foreest  

De CCR heeft deelgenomen aan vier digitale bijeenkomsten waar input werd opgehaald 

voor de nieuwe meerjarenstrategie. Speerpunten voor de CCR waren personeel en 

huisvesting.  

• Medicatieveiligheid: de raad van bestuur heeft de rapportages van de audits in het kader 

van het verbetertraject verstrekt aan de CCR en besproken.  

• Rookbeleid: op 1 juli is nieuwe regelgeving over rookruimtes ingegaan. Eind 2021 heeft een 

delegatie van de CCR input gegeven op de plannen.  

• Inrichting Kwaliteitsorganisatie: de raad van bestuur heeft het advies van QConsult Zorg ter 

zake besproken met de CCR. De CCR heeft aangegeven dat het naast structuur ook om 

cultuur gaat.  Het voorgenomen besluit komt begin 2022 ter instemming naar de CCR.  

• Jaarplan Pieter van Foreest 2021  

• Kaderbrief 2022  

• Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan, cliënttevredenheid  
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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 heeft een zittingsduur van drie jaar en  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 verbindende schakel  

naar de OR die overlegt met de voorzitter van de raad van bestuur.  

De OR beschikt over zes vaste commissies die de bespreking van onderwerpen in de OR 

voorbereidt: een commissie P&O, een achterban en PR commissie, een financiële commissie, een 

ICT commissie, een vastgoed commissie, een commissie vitaliteit en werkplezier. 

De heer A. Blom is voorzitter van de OR en de heer E.J. Bos is vice-voorzitter. 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 2021 

 

Kiesgroep 19 Zetels OR-leden 

Centrale Diensten 2 De heer A. Blom 

De heer T. van Amelsfort  

 

Divisie Thuis 6 Mevrouw W. Duijvestijn   

Mevrouw L. van der Meijden 

De heer R. van der Spek   

Mevrouw E. Sosef  

Vacature 

Vacature 

Divisie Wonen Zorg Behandeling 11 Mevrouw E. Woudenberg 

Mevrouw J. Meijer  

Mevrouw G. Kuiper  

Mevrouw J. van den Berg  

Mevrouw S. van Leeuwen  

Mevrouw S. Sidiq  

De heer W. Chinkoe 

Mevrouw B. Chemont  

De heer E.J. Bos  

Mevrouw S. Versluijs 

Vacature 
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3.2..2 Adviesaanvragen OR 
 

In 2021 werden de volgende zaken ter advisering voorgelegd aan de OR: 

 

• beëindiging hulp bij huishouden gemeente Rijswijk 

• uitvoering programmaplan Toezichthoudende techniek 

• herijking leerlingbegeleiding 

• investeringen klimaatbeheersing locaties 

• investeringen verbouwing Duinhof/Strandgoed 

 

De OR adviseerde positief over deze adviesaanvragen waarbij sommige adviezen voorzien werden 

van aanbevelingen of voorwaarden. 

3.2.3 Instemmingsaanvragen 
 

In 2021 werden het lange termijn thuiswerkbeleid en de thuiswerkvergoeding ter instemming 

voorgelegd aan de OR.  De OR stemde met beide in. 

3.2.4 Overige onderwerpen 
 

Buiten de hierboven genoemde adviesaanvragen en instemmingsaanvragen kwamen onder meer 

de volgende onderwerpen aan de orde in 2021: 

• organisatieontwikkelingen en veranderplan 

• strategie Pieter van Foreest 2022-2025 

• strategisch Huisvestingsplan 

• advies Q-consult over kwaliteitsorganisatie 

• 100-dagen-analyse lid Raad van Bestuur 

• aanstelling security-officer en functionaris gegevensbescherming 

• functie verpleegkundige zorg- en innovatietechnologie 

• begroting 2021 en 2022 

• jaarrekening 2020 

• kaderbrief 2022 

• managementletter 2021 

• verzwaring zorg 

• uitgangspunt medewerker centraal 

• vervroegd uittreden na 45 jaar 

• balansbudget 

• 2 factor authenticatie ONS 

• ‘kloof’ ICT en gebruiker 

• nieuwe digitale werkplek 

• diversiteit 

• beschermingsmiddelen  

• Vernet rapportages 

• actualisatie infectiepreventiebeleid medewerkers 

• wijziging aansturing locatie Die Buytenweye 

• financiële rapportages derde en vierde kwartaal 2020 en eerste, tweede en derde kwartaal 

2021 

• evaluatie stuurgroep functiehuis 

• evaluatie kledingbeleid 



 

 

AUTEUR MdG, PB AANTAL PAGINA’S 34 van 39 
EIGENAAR Raad van bestuur   
VERSIENUMMER 2.0   

 

• Covid-19 aanpak 

• rapport inspectiebezoek IGJ Lindenhof 

• P&C cyclus 

• mandaatregeling 

• informatiebrief Vitaliteit en Bedrijfsmaatschappelijk werk 

• Thuiswerkbeleid 

• opleiding management vierde lijn 

• rookbeleid 

• notitie Ik en zo thuis als mogelijk 

• kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2021 

• nieuwbouw in Spoorzone 

• griepvaccinatie 2021 

• inhoud VIG-functie 

• roostersysteem OWS 

• bezoek arbeidsinspectie 

• medicatieveiligheid en inspectiebezoek IGJ 

• jaarplan 2021 en 2022 en voortgangsrapportages per kwartaal 

• nieuwbouw Naaldhorst 

• Boven Verwachting prijs 
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3.3 VVAR 
 

Pieter van Foreest beschikt over een verpleegkundige en verzorgende adviesraad, de VVAR,  die  

advies geeft aan de Raad van Bestuur over zorginhoudelijke onderwerpen en zaken die de 

professie van verzorgenden en verpleegkundigen aangaat.  

In 2021 heeft de VVAR gewerkt aan de doorontwikkeling van de medezeggenschapstructuur van 

verpleegkundige en verzorgende professionals. De eerste plannen voor een coördinerende VVAR 

en het werken met platforms kregen gestalte in 2021. Een belangrijk stap hierin was het aanstellen 

van een  projectleider/voorzitter voor de VVAR.  

De VVAR heeft met een aantal leden deelgenomen aan de strategiebijeenkomsten. Er is onderzoek 

gedaan naar vitaliteit en tevredenheid van medewerkers wat geleid heeft tot een advies dat na 

afloop van het verslagjaar werd uitgebracht. 

 

De leden van de VVAR zijn allen verpleegkundige of verzorgende. Op 31-12-2021 bestaat de VVAR 

uit de volgende leden: 

Naam Locatie 

Simone du Puy (voorzitter) HBO-verpleegkundige, beleidsadviseur 

Mirjam van den Beukel (vice-voorzitter) HBO verpleegkundige, De Kreek 

Geertje van Merwijk Verzorgende IG, Zorg Thuis  

en klantadviseur bij het Klantcontactcentrum 

Karin Ammerlaan MBO verpleegkundige, De Kreek  

Sandra van Loenhout Verzorgende IG, Weidevogelhof 

Aad van Noordt MBO verpleegkundige, Zorg Thuis 

Nicole Saris MBO verpleegkundige, De Bieslandhof 

Jorien Schook MBO verpleegkundige, De Bieslandhof 
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Hoofdstuk 4 Financieel Beleid  

4.1 Opbrengsten, bedrijfslasten en resultaat  

 

Totale bedrijfsopbrengsten in 2021 (x € 1 miljoen) 

Bedrijfsopbrengsten 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 190,0 

Subsidies 3,7 

Overige bedrijfsopbrengsten 3,8 

Totale bedrijfsopbrengsten 197,5 

    

Bedrijfslasten 

Personeelskosten 139,7 

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa      7,4 

Overige bedrijfskosten 44,2 

Financiële baten en lasten 1,7 

Totale bedrijfslasten 193,0 

Resultaat boekjaar (voordelig) 4,44 

 

 

4.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 

Geconsolideerde balans per 31 december 2021 (x € 1 miljoen) 

ACTIVA   PASSIVA 

  

Immateriële vaste activa  0,6   Kapitaal 0,5 

Materiële vaste activa  78,7   Bestemmingsfondsen 59,6 

Financiële vaste activa  0   Algemene en overige reserves 2,1 

Voorraden en vorderingen 0      

Onderhanden werk 1,1   Voorzieningen 8,1 

Debiteuren en overige 

vorderingen 23,7   

Langlopende schulden 

33,9 

Liquide middelen 34,4   Kortlopende schulden 34,3 

Totaal activa 138,5   Totaal passiva 138,5 
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4.3  Toelichting op het resultaat 2021 
 

Pieter van Foreest heeft over 2021 een positief resultaat behaald van € 4,4 miljoen euro. Dit 

resultaat ligt € 1,5 miljoen onder het resultaat van 2020 en € 1,4 miljoen onder de begroting voor 

2021. Geschoond voor incidentele baten en lasten ligt het resultaat in lijn met het begrote resultaat 

voor 2021. De afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door het opnemen van een verplichte 

voorziening voor medewerkers, die gebaseerd op landelijke regelgeving, de komende jaren gebruik 

kunnen gaan maken van een financiële compensatie om de organisatie vervroegd te verlaten (na 45 

dienstjaren).  

De impact van Covid-19 voor Pieter van Foreest is in 2021 opnieuw 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 

ontmoetingscentra. Ook stegen de uitgaven voor beschermingsmiddelen fors. Covid-19 zorgde voor 

een fors oplopend ziekteverzuim waardoor veel meer personeel niet in loondienst aangetrokken 

moest worden.  

Pieter van Foreest heeft gebruik gemaakt van de regeling ter compensatie van omzetderving als 

gevolg van Covid-19 voor een bedrag van € 2,1 miljoen. Daarnaast heeft toepassing van vigerende 

regelgeving geleid tot compensatie van materiële en personele meerkosten voor in totaal € 2,4 

miljoen. Verder kon voor € 6,2 miljoen aan personele meerkosten verantwoord worden in het 

kwaliteitsbudget. Als gevolg hiervan konden de financiële gevolgen van Covid-19 in de 

bedrijfsvoering worden geneutraliseerd op een niveau in lijn met de resultaten voor het Covid -19 

tijdperk.  

Het investeringsniveau kwam in 2021 uit op € 10 miljoen. Circa 60% had betrekking op 

investeringen gerelateerd aan huisvesting in de vorm van gepland onderhoud, renovatie van enkele 

locaties en ontwikkelkosten voor geplande nieuwbouw. Een relatief hoog bedrag (€ 4,3 miljoen)  is 

geïnvesteerd in ICT (integrale vervanging werkstations) en introductie van domotica op meerdere 

locaties. Voor in totaal € 3 miljoen is afgelost aan bestaande leningen. Investeringen en aflossingen 

zijn gefinancierd vanuit eigen middelen.  

Ten opzichte van 2020 komen de totale opbrengsten in 2021 € 9,4 miljoen hoger uit. De kosten zijn 

met € 10,9 miljoen gestegen. De stijging in opbrengsten komt hoger uit als rekening wordt gehouden 

met een lagere zorgbonus die in 2021 is ontvangen en uitbetaald aan onze zorgmedewerkers (€ 1,9 

miljoen versus € 6,3 miljoen). De stijging van de opbrengsten komt vooral door hogere WLZ 

inkomsten (€ 12,8 miljoen). Deze stijging kwam tot stand door uitbreiding van het kwaliteitsbudget 

(3e tranche) en hogere opbrengsten door indexatie van de tarieven en verzwaring van de 

patiëntenzorg.  

 

Exclusief de zorgbonus kwamen de totale kosten van personeel € 12,9 miljoen hoger uit dan in 

2020. Deze stijging wordt verklaard door een groeiend personeelsbestand (+ 70 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  (€ 7,9 miljoen) als gevolg van openstaande vacatures en een hoger 

dan gebruikelijk ziekteverzuim veroorzaakt door de gevolgen van de Covid-19 pandemie.  
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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 

van Pieter van Foreest komt in 2021 uit op 44,9%. De tabel toont de ontwikkeling van de 

belangrijkste financiële ratio’s. Op alle onderdelen is er sprake van verbetering ten opzichte van 

2021. 

 

Ratio's (geconsolideerd)  
  

2021 2020 2019 2018 2017 

Solvabiliteit (%)  45,1 43,4 42,6 39,6 36,8 

Vermogensratio (%)  31,7 30,6 31,2 31,1 29,9 

Liquiditeit ratio  1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 3,4 3,0 2,8 1,5 3,2 

 

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. 
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4.4  Vooruitzichten; (te verwachten) ontwikkelingen in 2022 
 

Ook in 2022 zullen de effecten van het Covid-19 virus doorwerken in de exploitatie vanwege een 

hoger dan gebruikelijk ziekteverzuim.  

 

Bij het opstellen van de begroting voor 2022 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 2022 tot stand gekomen die sluit op een positief resultaat van € 2,7 miljoen. Dit is 

1,5% van de omzet en lager dan het begrote resultaat van de afgelopen jaren.  

 

De volgende ontwikkelingen zijn hiervoor een verklaring. Door toenemende bouwactiviteiten wordt 

het effect van het tijdelijk sluiten van afdelingen voelbaar in een tijdelijk lagere bezetting en omzet. 

Voor 2022 zijn de financiële consequenties hiervoor berekend op € 1,6 miljoen.  

 

Daarnaast kunnen enkele locaties niet voldoen aan de interne rendementseis van 1% zorgresultaat 

waardoor gedurende de periode van noodzakelijke ombuigingen rekening gehouden moet worden 

met frictiekosten.  

 

Het grootste deel van het resultaat 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 dat in het eerste kwartaal van 2022 wordt afgerond.  

 

Pieter van Foreest houdt voor 2022 rekening met het wegvallen van de continuïteitsregeling 

(omzetderving) maar zal in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering nog steeds  

gebruik moeten maken van de doorlopende compensatieregelingen voor materiële en personele 

meerkosten.  

 

Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van de jaarrekening 2021 

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.  


