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1. Inleiding  
 
Op een steenworp afstand van onze locaties opende onze koning in september het Oranjehotel in 
Scheveningen. Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitsers hier ruim 25.000  mensen gevangen voor verhoor 
en berechting. Al in de oorlog werd het complex ‘Oranjehotel’ genoemd als ode aan de verzetsstrijders.  
Ik was daar een week voor de officiële opening met een groep mensen die kwamen “proefdraaien”. Ik was 
onder de indruk van dit nieuwe Nationale Monument. Zittend in een cel bekeek ik een film waar een drietal 
mensen vertelden over hun gevangenschap. De beklemming van toen werd door die setting intens 
overgebracht. Deze gevangenschap heeft de levens van deze mensen getekend. De gevoelens van angst, 
hoop, geloof, vriend- en vijandschap hebben doorgewerkt in hun verdere bestaan.  
 
Wat is het essentieel dat binnen de ouderenzorg persoonlijke zorg gekoppeld wordt aan het levensverhaal 
van mensen. Het is belangrijk om te weten wat iemand heeft meegemaakt in het vaak lange leven. Op alle 
locaties en in de thuiszorgteams is aan de hand van het Planetree zelfassessment besproken hoe wij 
mensgerichte zorg in praktijk brengen. Het waren goede, moedige gesprekken, waar alle gezichtspunten 
ruimte kregen. 
 
In dit jaarverslag wordt op compacte wijze verslag gedaan van de ontwikkelingen in 2019. Het jaar ging van 
start met de verhuizing van de bewoners van Duinrust naar De Thuishaven. Door de samenwerking tussen 
onze medewerkers en mantelzorgers is deze verhuizing voor de bewoners heel goed verlopen.  
 
In 2019 hebben we elk kwartaal een groep zij-instromers mogen ontvangen die drie maanden bij ons 
“stage” liepen. In een oriëntatiebaan konden zij kennismaken met de ouderenzorg. Wij waren en zijn daar 
in de regio Haaglanden uniek in. Zo onderscheidend dat wij daar verschillende keren mee in de krant 
hebben gestaan.  
 
Ook hebben wij het aantal leerlingplaatsen flink uitgebreid. Zo willen we jonge mensen de kans geven om 
te leren en werken tegelijk. We zijn trots op de resultaten die deze leerlingen over het algemeen behalen.  
 
Wij eindigden dit jaar met het slaan van de eerste paal voor onze nieuwe locatie in Zoetermeer. De naam 
Floriadehof is bij deze feestelijke viering onthuld. 
  
Het jaar 2019 kunnen we met dankbaarheid loslaten. 
 
“Loslaten is niet,  spijt hebben van het verleden. Maar groeien en leven voor de toekomst”. 
(Nelson Mandela) 
 
Veel dank voor alle samenwerking. 
 
Henriëtte Bertels 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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2. Profiel van de organisatie 

Algemene identificatiegegevens 
 

Naam verslagleggende rechtspersoon  Stichting Cardia (Duinrust) 

Adres  Isabellaland 150  

Postcode  2591 SL 

Plaats  Den Haag  

Telefoonnummer  070-8008 600  

Identificatienummer Kamer van Koophandel  27283988  

E-mailadres  info@cardia.nl  

Internetpagina  www.cardia.nl  

Organisatie 
Cardia  is een christelijke zorgorganisatie, opgericht op 1 januari 2006 en bestaat uit de volgende 
organisatieonderdelen:  

 Locatie Tabitha (Loosduinen) 
 Locatie Landscheiding  (Mariahoeve) 
 Locatie Onderwatershof (Rijswijk, ZH) 
 Locatie Duinrust (Scheveningen) (tot 1 maart 2019) 
 Locatie  De Thuishaven (Scheveningen) 
 Extramurale zorg en dienstverlening  
 Bedrijfsbureau  

 
In december 2019 is de stichting Hoeven Zijt Windt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 gefuseerd 
met de Stichting Cardia (Duinrust). 
 
Organisatiestructuur 
Cardia kent een platte organisatiestructuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht 
(RvT) en is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. Het MT wordt 
gevormd door de bestuurder, een manager intramurale zorg, een manager extramurale zorg, een manager 
innovatie & ondersteuning en een manager finance & control. De locaties vervullen een wijkfunctie. Binnen 
de locaties en de extramurale zorg sturen teamleiders de verschillende afdelingen aan.  

Besturingsmodel 
Vanuit een meerjaren ambitienotue wordt jaarlijks een jaarplan geschreven. De regio’s werken deze 
doelstellingen op decentraal niveau uit. Hierbij wordt veel samengewerkt tussen regio’s om gezamenlijke 
doelstellingen te behalen. De beleidscyclus is nauw verweven met de financiële planning  & control cyclus.  

Missie en visie 
Het ‘waarom’ van Cardia gaat om wat wij geloven en wat ons drijft, namelijk de zorg voor kwetsbare 
ouderen en chronisch zieken.  De bezieling is wat ons ‘Hart voor zorg’ steeds weer voedt en het christelijk 
geloof inspireert daarin. We beseffen dat we deze zorg alleen kunnen bieden samen met de cliënt, 
zijn/haar familie en vrienden, vrijwilligers en partnerorganisaties.   
De manier waarop wij ons onderscheiden, wordt verwoord in de cliëntbeloften en de bijbehorende 
medewerkerwaarden.  
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Onze zorg en dienstverlening is altijd: 

 Geloofwaardig;  
Wij zijn geloofwaardig, oftewel betrouwbaar en trouw in onze werkwijze en afspraken. Vanuit de 
gedachte dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt, verlenen wij zorg die past bij het 
levensverhaal van de cliënt. Er is aandacht voor ieder persoonlijk en een ieder voelt zich persoonlijk 
gekend. De cliënt kan zichzelf zijn. 

 Deskundig; 
Wij verlenen professionele zorg en diensten met een goede kwaliteit. Onze locaties bieden een veilige 
en gastvrije leefomgeving. Dit is mogelijk omdat we vakkundig en bekwaam zijn. De cliënt voelt zich 
daarom veilig bij ons. 
 

De medewerkers werken vanuit ‘Hart voor zorg’ met bezieling en plezier en zijn deskundig. Met deze 
medewerkerswaarden kan iedere medewerker en vrijwilliger zijn of haar talenten laten zien en van waarde 
zijn. Ze doen er toe! 
 
Cardia heeft een breed aanbod van producten, diensten en services voor senioren en werkt daarin samen 
met andere organisaties. Met onze dienstverlening willen we bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen wonen, er een ontmoetingspunt is in de wijk en mensen waardevol kunnen leven binnen een 
locatie van Cardia.  
 

Kerngegevens 
Kernactiviteiten en nadere typering 
 
Cardia levert Wlz (Wet langdurige zorg), Zvw (Zorgverzekeringswet) en Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) gefinancierde producten en een service- en dienstverleningsaanbod waarvoor de cliënt een 
eigen bijdrage betaalt.  
 
In de extramurale zorg biedt Cardia vanuit de Zvw persoonlijke verzorging, verpleging en casemanagement 
dementie. Vanuit de Wmo worden begeleiding (zowel individuele als groepsbegeleiding), huishoudelijke 
hulp en algemeen maatschappelijk werk (AMW) aangeboden. Daarnaast heeft Cardia ontmoetingscentra 
voor thuiswonende cliënten met geheugenproblemen in Loosduinen, Mariahoeve, Scheveningen en 
Rijswijk. Cardia levert daarnaast services aan cliënten zoals maaltijden in de restaurants van de 
woonzorgcentra of in de wijk, persoonsalarmering en welzijnsactiviteiten.  
 
Binnen de intramurale setting van de locaties wordt zowel kort- en langdurig verblijf en behandeling 
psycho-geriatrie en somatiek geboden. Het merendeel van de cliënten met een verblijfsindicatie bevindt 
zich in de range Zorg-Zwaarte-Pakketen (ZZP’s) 4 tot en met 6. De zorgzwaarte en het aantal cliënten met 
een indicatie inclusief behandeling neemt toe, en het aantal bewoners met een verzorgingshuis indicatie 
(ZZP 1-3) is nagenoeg afgebouwd.  
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Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
 2019 2018 

Gemiddeld aantal intramurale cliënten 341 334 

Aantal extramurale cliënten (Zvw) 613 532 

Aantal cliënten Wmo (indicatie, excl. subsidie) 1073 944 

Aantal uren extramurale productie (geheel verslagjaar) 170.000 156.500 

Gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst 717 657 

Gemiddeld aantal fte in loondienst 471 435 

Totaal bedrijfsopbrengsten (in Euro’s) 38.443.925 33.910.490 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 28.546.239 24.498.508 

Aantal huurders 202 208 

 
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

Governancecode Zorg, Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT) van Cardia volgen in hun handelen de 
Governancecode Zorg. De rechtsvorm van Cardia is een stichting. De Raad van Bestuur is belast met het 
besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. In hun reglementen wordt nadere 
invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besturen van de Raad van Bestuur 
en toezichthouden door de RvT. De statuten van Cardia zijn uiteraard leidend. 
De Raad van Bestuur werd in 2019 gevormd door mevrouw drs. H. Bertels- Stam. Haar nevenfuncties zijn: 
 Bestuurslid Zorgscala (penningmeester) 

 Bestuurslid Stichting Planetree Nederland 

 

Raad van Toezicht  
Rol toezichthouders  
De Raad van Toezicht richt zich conform de Governancecode Zorg op het belang van de zorgorganisatie, 
vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de 
centrale positie van de cliënt daarin. Het toezicht op de kwaliteit van zorg aan cliënten is een belangrijk 
aandachtspunt. 
 
Toezichthoudende activiteiten 
De RvT monitort op basis van algemene voortgangsrapportages van het bestuur, management rapportages, 
periodieke rapportage rond de beleidsprioriteiten van de ambitienotitie, het HKZ-traject en cliënt- en 
medewerkertevredenheidsonderzoeken en de toelichting van de bestuurder op deze stukken. Elke 
vergadering krijgt de RvT een selectie van nieuwe beleidsnota’s, nieuwe regelgeving en recente publicaties 
gepresenteerd. Hierover vindt discussie plaats. De RvT-leden volgen ieder jaar tenminste één cursus, extern 
of intern. 
 
Vacatures RvT 
In maart 2019 werd gestart met de werving ter invulling van de bestaande vacature voor RvT-lid. Na het 
tussentijds aftreden van drs. F. Verschoor is prof. dr. J. de Vries per 25 juli 2019 benoemd als vicevoorzitter. 
Drs. C. Bremmer is per 25 juli 2019 volgens het rooster afgetreden. Per dezelfde datum is drs. H.K. Griffioen 
benoemd als voorzitter a.i. Vervolgens is een nieuw wervingsproces gestart voor de vacatures van 
voorzitter en lid. Per 13 maart 2020 is R.B. de Haas benoemd als lid van de RvT met de portefeuille 
financiën en vastgoed. 
  



   
 

Cardia Jaarverslag 2019 

6 

Vergaderingen 
Er vonden vijf plenaire vergaderingen plaats. De bestuurder was steeds aanwezig, behoudens het 
agendapunt dat haar eigen functie betrof. Voorafgaand aan enkele vergaderingen vond een korte 
informatieve rondleiding plaats op de vergaderlocatie. Per specifiek onderwerp waren er medewerkers in 
de vergadering te gast voor een toelichting. 
 
Commissies 
De RvT leden nemen deel in één of meerdere van de volgende deelcommissies: 
- Agendacommissie (tot juli 2019) 

- Remuneratiecommissie 

- Audit & Vastgoed commissie 

- Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie 

De commissies vergaderen meerdere keren per jaar en rapporteren in iedere plenaire RvT vergadering. 
 
Contact met Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Management Team 
De betreffende portefeuillehouders brengen een bezoek aan de Centrale Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad. De RvT-leden hebben terugkoppeling gegeven over hun ontmoetingen met de 
medezeggenschapsraden. De RvT heeft vastgesteld dat er een goede samenwerking is tussen bestuurder 
en medezeggenschapsorganen. De medezeggenschapraden worden proactief betrokken, gehoord en om 
advies dan wel instemming gevraagd. De voorzitter a.i. voerde kennismakingsgesprekken met de RvT-leden 
en met de leden van het Management Team.  
 
Bijeenkomst met Management Team, geestelijk verzorgers en medezeggenschapsorganen 
Op 15 oktober 2019 vond een gezamenlijke vergadering plaats met RvT, MT, Ondernemingsraad, Centrale 
Cliëntenraad, Professionele Adviesraad en geestelijk verzorgers. Het thema was de Planetree certificering 
van de Cardia-locaties. Voor dit traject zijn op de locaties zelfassessments uitgevoerd. De vragen uit deze 
sessies werden gebruikt voor een dialoog in gemengde groepen. 
 
Financieel 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de financiële beheersing en controle. Daarover vindt periodiek overleg 
plaats tussen de auditcommissie, de manager bedrijfsvoering & control en het bestuur. In 2019 is eenmaal 
overleg geweest tussen de auditcommissie en de accountant in het kader van de jaarrekening. Daarnaast 
heeft eenmaal overleg plaatsgevonden tussen de volledige RvT en de accountant inzake de jaarrekening.  
De declaraties van de bestuurder zijn conform regelgeving afgetekend door de RvT-voorzitter. 
 
Besluitvorming 
De RvT heeft besluiten genomen betreffende: 
 Actualisatie statuten Stichting Cardia; 
 Beloningen RvT en RvB; 
 Beëindiging van de Maatschappelijke Adviesraad; 
 Samenstelling van commissies en wijze van rapporteren; 
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De RvT verleende goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur betreffende: 
 De vaststelling van de Begroting 2019 en jaarrekening 2018; 
 De vaststelling van het Jaardocument 2018; 
 Kaderbrief/Ambitienotitie Cardia Merkbaar Beter; 
 Reglement procuratie en mandatering; 
 Hypotheek De Thuishaven; 
 Schikkingsvoorstel voortijdige beëindiging huurcontract Wooninvest; 
 Conflictregeling; 
 Juridische fusie tussen de stichtingen Cardia en Hoeven Zijt Windt. 
 
Overig 
Andere onderwerpen van bespreking in het verslagjaar: 
 Maatschappelijke Adviesraad; 

 Evaluatie Cardia Merkbaar Beter; 

 Strategisch Vastgoedplan; 

 Ziekteverzuimrapportages; 

 Cliënttevredenheidsmeting; 

 Cliëntmeting thuiszorg; 

 Organisatiewjiziging met betrekking tot managementfuncties; 

 Kwartaalrapportages. 

 
Samenstelling en bezoldiging 
Bij de samenstelling van de RvT wordt op spreiding van deskundigheid gestuurd. Hierna is een overzicht 
opgenomen van de samenstelling van de RvT. Voor wat betreft de bezoldiging van de toezichthouders 
wordt binnen de richtlijnen van de NVTZ gebleven. 
 
Evaluatie 
Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met het bestuur. De remuneratiecommissie wint vooraf de 
opvattingen van elk lid van de RvT in. De RvT evalueerde het eigen functioneren, met externe begeleiding, 
op 7 juni 2019. De evaluatie betrof twee hoofdonderwerpen, nl. het opstellen van een concepttoezichtvisie 
en reflectie op de belangrijke aspecten van het RvT-team en de rollen daarbinnen. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 2019 

Naam Aandachtsgebied Overige functies 

Mr. drs. C. (Cees) Bremmer 
(afgetreden per 25-07-2019) 

 Voorzitter 
 Agendacommissie 
 Remuneratiecommissie  

 Lid gemeenteraad Voorschoten, in die kwaliteit 
o.a. voorzitter commissie Burger en Bestuur plv. 
voorzitter gemeenteraad 

 Vice-voorzitter bestuur EUCDW-Nederland  
 Bestuurslid (penningmeester) landelijke 

Vereniging voor Klachtrecht  
 Secretaris commissie Kerkklok, Protestantse 

Gemeente Voorschoten 
 Lid werkgroep EuroDéfense Nederland van de EBN 

drs. F. (Frits) Verschoor 
(afgetreden per 01-06-2019) 

 Vicevoorzitter 
 Agendacommissie 
 Remuneratiecommissie 
 Audit & Vastgoed 

commissie 

 Lid Raad van Toezicht Schakelring  
 Voorzitter Raad van Toezicht Sensire  
 Lid Raad van Commissarissen Waterweg Wonen 
 Bestuurder Stichting Steigers 
 Bestuurder Vastgoed Beheer PBV BV 
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Rooster van aftreden 

Naam Benoeming Einde 1ste termijn Einde 2de termijn 

A.P.W. van Eijndhoven 01-06-2013 01-06-2017 01-06-2021 

M.I. van Spronsen 24-05-2013 24-05-2017 24-05-2021 

J. de Vries 10-09-2018 10-09-2022 10-09-2026 

H.K. Griffioen (lid a.i.) 01-07-2019   

R.B. de Haas 13-03-2020 13-03-2024 13-03-2028 

 
  

drs. M.I. (Marcus) van Spronsen 

 

 Lid 
 Audit & Vastgoed 

commissie 

 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Christelijk Onderwijs Haaglanden 

 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Protestants Christelijke Peuterspeelzalen 

 Bestuurder Stichting tot Behartiging van de 
Belangen van het Christelijk Onderwijs 

 Penningmeester van het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
te Scheveningen  

 Penningmeester Stichting Muzee Scheveningen 

drs. A.P.W. (Lex) van Eijndhoven 
 Lid 
 Audit & Vastgoed 

commissie  
 Commissie Kwaliteit, 

Veiligheid & Innovatie 

 Directeur-bestuurder WIJeindhoven 
 

prof. dr. J. (Jolanda) de Vries 
(vicevoorzitter per 25-07-2019) 

 Vicevoorzitter 
 Commissie Kwaliteit, 

Veiligheid & Innovatie 
 Remuneratiecommissie 

 Hoogleraar 'Kwaliteit van leven' bij Tilburg 
University 

 GZ-psycholoog, medisch manager, lid stafbestuur 
ETZ (Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis), voorzitter 
VMSD 

drs. H.K. (Hein) Griffioen CMC 
(lid vanaf 01-07-2019, voorzitter 
per 25-07-2019) 

 Voorzitter a.i. 
 Remuneratiecommissie 

 Organisatieadviseur, coach 
 Voorzitter kerkenraad NGK Oegstgeest e.o. 
 Voorzitter Wijkvereniging Vlietpoort Leiden 

R.B. (Ron) de Haas 
(lid vanaf 13-03-2020) 

 Lid 
 Audit & Vastgoed 

commissie 

 Directeur-bestuurder woningcorporatie Mozaïek 
Wonen in Gouda 

 Lid Raad van Toezicht gehandicaptenorganisatie 
De Passerel in Apeldoorn 

 Lid Raad van Toezicht museum Gouda 
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Cliëntenraad en Wet medezeggenschap cliënten zorgsector  
Centrale Cliëntenraad 2019  
Door de voorzitter Centrale Cliëntenraad, Henk Kauderer 
 
Vroeger was het beter ….. 
 
Sinds maart 2020 wordt de wereld geplaagd door het corona virus. Helaas gaat dat ook aan de 
medewerkers en cliënten van Cardia niet voorbij. De cliënten vormen door hun beperkte leefomgeving, de 
grotere zorgbehoefte en noodzakelijk hulp bij alledaagse dingen een risicogroep die extra vatbaar is voor 
het virus. Ik merk dat het daardoor lastiger is om terug te kijken naar 2019 en concludeer dat 2019 zeker 
een beter jaar was dan wat 2020 tot nu toe is. Zo kwam ik tot de titel van dit stukje. 
 
Maar in 2019 werd er zeker niet stil gezeten. De eerder ingezette lijn om de kunde en kwaliteit van 
medewerkers verder te verhogen werd doorgezet. Dit droeg en draagt er zeker toe bij om de te verlenen 
zorg steeds beter af te stemmen op de zorgbehoeften van cliënten. 
 
De personele bezetting van zorgmedewerkers blijft landelijk een punt van aandacht. Dit geldt zeker ook 
voor Cardia. Gelukkig lukte het Cardia door school-leertrajecten en zij-instromers de tekorten te beperken. 
We hopen op deze wijze meer mensen blijvend te interesseren voor de zorg en deze ook te behouden. 
 
2019 is ook het jaar dat de bewoners van de locatie Duinrust verhuisden naar de locatie De Thuishaven. 
Ondanks de zorgvuldige voorbereidingen blijft een dergelijke verhuizing voor de Duinrustbewoners maar 
ook voor de bewoners van De Thuishaven, een ingrijpende gebeurtenis. Een nieuwe omgeving en nieuwe 
‘buren’ is altijd even wennen. De verbouwing in de Thuishaven die aan de verhuizing vooraf ging heeft veel 
goed gemaakt. De lokatie is weer huiselijker, toekomstbestendig en bewoners voelen zich er thuis. 
 
In nauw overleg met de regionale cliëntenraden is er ook veel aandacht voor de kwaliteitsplannen van de 
organisatie. In deze plannen komen alle zaken aan de orde die van belang zijn om de zorg voor cliënten te 
optimaliseren. In de plannen wordt de huidige situatie beschreven en aangegeven wat er de komende 
periode (jaar) dient te worden bereikt. Voor iedere locatie wordt een eigen plan gemaakt en afgestemd 
met de cliëntenraad. De plannen zijn niet vrijblijvend en moeten bij het Zorgkantoor worden aangeleverd. 
Ook wordt door de zorginkopers gecontroleerd of ze zijn waargemaakt. Dit alles is noodzakelijk om voor de 
door de overheid beschikbare (extra) gelden in aanmerking te komen.  
 
De Cliëntenraad ervaart dat Cardia er veel waarde aan hecht om goede zorg te verlenen. Dit doet ze onder 
andere in nauw overleg met de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. In de overleggen, die om 
de + 6 weken plaatsvinden, worden alle zaken besproken die voor een goede zorg aan cliënten van belang 
zijn. We vertrouwen er op dat dit ook in het komende jaar wordt voortgezet. 
 
Maar allereerst hopen we voor 2020 dat het coronavirus zo snel mogelijk onder controle wordt gekregen 
en de bezoeken en contacten van geliefden weer gewoon kunnen plaatsvinden.  
Aan de gezamenlijke inspanningen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers zal het zeker niet liggen. 
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Ondernemingsraad 
Algemeen 
De Ondernemingsraad (OR) is een wettelijk vertegenwoordigend orgaan met eigen bevoegdheden. De 
wettelijke bevoegdheden van de OR staan beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit 
betreft het informatierecht, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht. 
De OR voert namens de werknemers overleg met de bestuurder van Cardia over het algemene beleid en 
over de werknemersbelangen in het bijzonder. Er vindt om de zes weken een overlegvergadering met de 
bestuurder plaats. Daarnaast is er iedere maand een interne vergadering. De medewerkers worden door 
middel van nieuwsberichten geïnformeerd over de besproken onderwerpen.  
 
OR samenstelling & verkiezingen 
Begin 2019 bestond de OR uit 11 leden en een ambteljk secretaris. Medio 2019 heeft één lid de organisatie 
verlaten. Deze plek werd ingevuld door één van de niet gekozen kandidaten van de verkiezingen in 2018. In 
november vond een wisseling plaats in de functie van vice voorzitter. In december heeft één lid de 
organisatie verlaten. Deze vacature wordt opgevuld bij de OR verkiezingen in oktober 2020. 
 
Missie & visie 
Ook in 2019 heeft de OR gewerkt vanuit onderstaande missie & visie:  
Missie  
- Samen werken aan een positief en gezond werkklimaat 
- Een open en eerlijke communicatie binnen de organisatie 
- Betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming 
Visie 
De OR van Cardia ziet een organisatie die medewerkers bindt en boeit. Waar medewerkers zich in een 
gezonde werkomgeving met plezier ontplooien en ontwikkelen. Waar iedereen met elkaar in verbinding 
staat, open en eerlijk communiceert en waar veiligheid vanzelfsprekend is. Veranderingen binnen de 
organisatie worden duidelijk aangegeven en gerealiseerd. 
OR commissies 
Begin 2019 werd gewerkt in vijf commissies: Financiën & Vastgoed, Arbo & Personeel, Zorg intra- & 
extramuraal, Innovatie & Ondersteunende diensten, PR & communicatie. In het najaar van 2019 besloot de 
OR het aantal commissies te wijzigen naar drie, t.w. Financiën & Vastgoed, Arbo & zorgpersoneel en PR & 
communicatie. 
 
Vergaderingen 
De OR heeft in 2019 zes reguliere overlegvergaderingen met de bestuurder gehad en zes interne 
vergaderingen.  
 
Adviezen 
De OR heeft een schriftelijk advies uitgebracht over: 

 Start Klantenbureau 

 Aanpassing organisatie i.v.m. Cardia Merkbaar beter 

 Vervolgadvies aanpassing organisatie 

 Fusie stichting Cardia-Duinrust en stichting Hoeven Zijt Windt 
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Instemmingen 
De OR heeft schriftelijk instemming verleend aan: 

 Keuze nieuwe arbodienst 

 Klokkenluidersregeling 

 Kwaliteitsplan 
 
Initiatiefvoorstel 
De OR heeft een initiatiefvoorstel gedaan over een wijziging in de opzet van de Introductiedagen voor 
nieuwe medewerkers. 
 
Achterbanraadpleging 
In april heeft de OR een digitale medewerkerspeiling gehouden over de manier waarop de OR 
communiceert. Het aantal reacties was vrij laag, maar de uitkomsten waren toch nuttig voor de OR. Eén 
van de conclusies was dat een meerderheid van degenen die hebben gereageerd meer zichtbaarheid wil 
van de OR in de organisatie, o.a. door het bezoeken van teamoverleggen. De OR heeft de actiepunten 
opgepakt. 
 
Interne/externe adviseurs 
De OR nodigt regelmatig interne en externe deskundigen uit voor een betere inhoudelijke beoordeling van 
voorstellen en notities. In januari was de business controller te gast om een toelichting te geven over de 
begroting 2019. In maart gaf de manager finance & ICT uitleg bij de jaarcijfers en het ziekteverzuim over 
2018. In december was de business controller in de vergadering voor een toelichting bij de begroting voor 
2020. In januari gaf één van de projectleiders een toelichting bij de jaarplannen per locatie. 
Er is enkele malen overleg geweest met de externe trainer over de OR cursus en evaluatie. 
De financiële commissie heeft regelmatig contact met de business controller voor toelichting bij de 
financiële rapportage. In februari heeft één van de OR leden deelgenomen aan een werkbezoek aan de 
Frankelandgroep in Schiedam. Tijdens het keuzetraject voor een nieuwe arbodienst had één van de OR 
leden zitting in de betreffende commissie. 
 
Overleg Raad van Toezicht/Centrale Cliëntenraad 
In december was één van de RvT leden te gast bij een overlegvergadering. Onderwerpen van bespreking 
waren de financiële rapportage en ziekteverzuim over het 3e kwartaal van 2019, de begroting voor 2020, 
de Kaderbrief 2020, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), het Opleidingsplan 2020 en 
vastgoedontwikkelingen. 
Op 15 oktober vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de RvT, CCR, OR, PAR, MT en geestelijk 
verzorgers. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. met behulp van groepsgesprekken het Planetree 
certificeringstraject besproken.  
Eind oktober vond een gezamenlijke afstemming plaats met OR, CCR en PAR over het Kwaliteitsplan voor 
2020. 
 
OR cursussen/studiedagen 
Op 29 & 30 januari vond een 2-daagse OR training plaats. De training behandelde o.a. basiskennis voor de 
nieuwe OR leden en aspecten van de praktijk van medezeggenschap; dit in verband met de vorming van 
een nieuwe OR in het najaar van 2018. Tevens werd een gezamenlijke koers bepaald, aan de hand van een 
vooraf gehouden beperkte achterbanraadpleging, uitgewerkt in een visie & missie. 
Op 24 september bezocht één OR lid het congres Medezeggenschap in de Zorg.  
Op 9 oktober bezochten enkele OR leden het symposium OR Live.  
Op 24 oktober heeft de OR onder leiding van een externe trainer een evaluatie gehouden van haar 
functioneren na het eerste jaar. 
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Maatschappelijke Advies Raad van Cardia  
De functie van de Maatschappelijke Adviesraad is het geven van advies over “majeure vraagstukken” 
waarvoor de organisatie staat binnen de context van maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
De Maatschappelijke Adviesraad bestaat uit: 
- Mr. T. (Tom) Vroon, voorzitter 
- Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel, lid 
- Drs. J. (Jan) Verduijn, lid. 
  
In goed overleg is besloten de MAR in het verslagjaar op te heffen. In de jaren van fusie-onderzoeken was 
de toegevoegde waarde evident. Op natuurlijke wijze is de samenwerking afgeschaald.  
 

Vriendenstichtingen Cardia 
Stichting Cardia-Duinrust heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen waarmee niet 
wordt geconsolideerd: 
Stichting Vrienden van Duinrust, stichting Vrienden van Landscheiding, stichting Vrienden van 
Onderwatershof en stichting Vrienden van Tabitha. 
  
De ”Vrienden van” besturen stellen zelf een activiteitenververslag en een jaarrekening op en publiceren 
deze gegevens. Bij Cardia hebben de verschillende ”Vrienden van” geen eigen website. De gegevens 
worden gepubliceerd op www.anbi.nl en de website van Cardia. 
 
Oprichting PAR (Professionele Advies Raad) 
Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is professionele inbreng een vereiste in de aansturing van de 
organisatie door ten minste structureel overleg tussen de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van 
specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen of psychosociale zorgverleners. Een Verpleegkundige 
Advies Raad of Professionele Advies Raad adviseert de Raad van Bestuur over zorginhoud en 
beroepsontwikkeling. Zodoende zijn verpleegkundigen en verzorgenden beroepsinhoudelijk 
vertegenwoordigd, zowel in het primair proces als in managementprocessen en strategisch beleid. De 
beroepsinhoudelijke inbreng op strategisch niveau dient als meerwaarde om de kwaliteit van zorg te 
waarborgen, verder te verbeteren en het beleid beter te laten aansluiten bij de professionele 
beroepsuitoefening. 

In de langdurige zorg is multidisciplinaire samenwerking rond de cliënt gebruikelijk. In lijn daarmee kiest 
Cardia ervoor om het behandelteam te vertegenwoordigen in de beroepsinhoudelijke adviesraad. 
Zodoende kan de multidisciplinaire professionele adviesraad vanuit de beroepsinhoud een rol vervullen bij 
een vernieuwende en integrale visie op behandeling en zorg. Deze raad vertegenwoordigt zowel de 
intramurale als extramurale zorg.  

Het beleid en de reglementen zijn zorgvuldig afgestemd met het management team, de centrale 
kwaliteitscommissie, de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. In 2019 zijn 
er kandidaten geworven. 

De Professionele Adviesraad bestaat uit: 
- Dhr. R. Korte, verpleegkundig specialist (Onderwatershof) 
- Mw. S. Kingma, verpleegkundige niveau 4 (Tabitha) 
- Mw. M. Scholtens, verzorgende (Landscheiding) 
- Mw. G. van der Zwan, case manager dementie (extramurale zorg) 

  

https://webmail.cardia.nl/owa/redir.aspx?C=GkLwDQht94KRjukmwt4HQA-AN_5QMCvpves_GudZpbHJX8sxOt3WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.anbi.nl
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De PAR heeft een bijeenkomst gehad met de bestuurder op 16 juli 2019 en 28 november 2019. In oktober 
2019 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de voorzitters van de Centrale Cliëntenraad, de 
Ondernemingsraad en de Professionele Adviesraad rond het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2020. De 
volgende onderwerpen zijn besproken: 

- Oprichting PAR 
- Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, kwaliteitsplan 2019 en 2020 en uitwerking in de praktijk 
- Kwaliteitskader wijkverpleging en kwaliteit in de praktijk. 
- Functie differentiatie en de rol van de coachend verpleegkundigen 
- Mantelzorgbeleid 
- Levensverhaal en zorgleefplannen 
- Wet Zorg en Dwang 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 
Meerjarenbeleid 

In de ambitienotitie ‘Cardia Merkbaar Beter’ staan de strategische beleidsdoelen beschreven voor 
de periode 2018-2020. Dit plan beschrijft de vormgeving van de organisatie, vanuit de kern ‘hart 
voor zorg’ en de drijfveren. Het waarmaken van onze cliëntbelofte is daarbij leidend voor de 
ambities. Merkbaar Beter voor cliënten en medewerkers en als organisatie door duurzaam te ontwikkelen, 
te groeien en te ontzorgen.  
Het eigenstandig groeien en doorontwikkelen vormt de basis voor de ambities voor Cardia in deze jaren. 
Onze ambities zijn opgebouwd langs de drie Planetree vragen:  

1. Is de cliënt en bewoner goed geholpen? … en waar blijkt dat uit? 

2. Doen we als medewerkers wat de moeite waard is? … en waar blijkt dat uit? 

3. Zijn we als organisatie beter geworden? … en waar blijkt dat uit? 

 

Landelijke ontwikkelingen 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn in het kort:  

 Het effect van de dubbele vergrijzing:   
Het aantal ouderen met een zorgvraag stijgt snel. Om wachtlijsten te beperken is het belangrijk om 
meer verpleeghuiszorg beschikbaar te maken, zoals in Zoetermeer of Leidschendam.  
De krappe arbeidsmarkt voor zorgpersoneel wordt steeds meer voelbaar in de praktijk. Er wordt 
meer extern personeel ingezet en daarnaast loopt de loondruk op. Het is daarom van groot belang 
om goed in te zetten op het opleiden van toekomstig personeel, het goed inzetten van extern 
personeel en functiedifferentiatie.  
De zorgkosten stijgen. Dit vraagt om een verstandig gebruik van zorg, om zo de zorg voor zoveel 
mogelijk ouderen toegankelijk te houden (doelmatigheid). Oplossingen worden gezocht in 
substitutie van zorg (generalistisch waar het kan en specialistisch waar het moet), het stimuleren 
van zelfzorg en informele zorg en met name ook op de technologische oplossingen.  

 Technologische oplossingen: 
Steeds meer technologische oplossingen komen beschikbaar voor de zorg, waaronder ook 
consumenten elektronica. De ontwikkelingen in de zorg vragen om een versnelling van het 
toepassen van deze oplossingen, met een grote nadruk op arbeidsbesparende technologie.  

 De stem van de cliënt: 
De cliënt wordt steeds mondiger en vraagt om het verzachten van het lijden dat gepaard gaat met 
ziekte en kwetsbaarheid. Organisaties dienen aandacht te hebben voor regie en inspraak van de 
cliënt, voor het actief betrekken en voor begrijpelijke informatie om samen te kunnen beslissen.  
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 Kwaliteit en toenemende complexiteit van zorg: 
De thuiszorg ziet een toenemende complexiteit bij thuiswonende ouderen. Het Kwaliteitskader 
Wijkverpleging sluit hierop aan. Het vraagt om een betere samenwerking tussen organisaties om de 
ketenzorg te versterken. Tegelijk neemt de druk op de WMO en de zorgverzekeringswet steeds 
verder toe, waardoor ouderen op minder ondersteuning kunnen rekenen en eenzaamheid 
toeneemt. Groei in de thuiszorg wordt hierdoor, naast de arbeidstekorten, beperkt. Dit vraagt om 
nieuwe vormen van (technologische) ondersteuning en continue reflectie op haalbaarheid van een 
zelfstandige thuiszorgorganisatie. Ouderen wonen steeds langer thuis met meer co/multi 
morbiditeit en verhuizen vaak pas in een heel kwetsbare situatie naar het verpleeghuis. Dit vraagt 
veel van de deskundigheid van zowel de medewerkers in de wijkverpleging als in het verpleeghuis.  
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat uit van persoonsgerichte zorg en scherpt de 
kwaliteitseisen aan. Eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt spelen een belangrijke rol. 
Zorgorganisaties ontvangen extra middelen voor meer personeel en aandacht voor de bewoner.  

 De medewerker onder druk: 
Van medewerkers in de zorg wordt gevraagd dat ze zich blijven ontwikkelen om te kunnen inspelen 
op deze veranderingen. Daarnaast ervaren de medewerkers de druk van de steeds hogere 
pensioenleeftijd. Ook wordt er van hen verwacht dat ze hun leven lang blijven leren en hebben ze 
te maken met een toenemende diversiteit in de samenleving (taal, leefstijl, geloof, cultuur) . Dit 
vraagt om aanpassingsvermogen en veranderbereidheid bij de medewerkers en goede 
ondersteuning van de organisatie. 

 Duurzaamheid, een maatschappelijke opgave voor behoud van een leefbare wereld: 
Het beperken van (energie) verspilling, aanwenden van groene vormen van energie en ecologisch-
duurzaam bouwen (green building design) zijn voorbeelden die bijdragen aan niet alleen een 
leefbare wereld maar ook aan betaalbare zorg.  
 

Strategische prioriteiten 

De landelijke en interne ontwikkelingen hebben impact op de strategische doelen van Cardia. Cardia wil als 
volgt merkbaar beter worden.  
Thuiszorg: mensgerichte zorg en behandeling voor cliënten thuis. Cliënten bevestigen dat de medewerkers 
van Cardia merkbaar beter aansluiten bij de behoefte aan ondersteuning van cliënten. Dit blijkt uit:  

 Oprechte aandacht en luisteren 

 Deskundige medewerkers leveren goede kwaliteit en bieden veilige zorg 

 Voldoende beschikbare medewerkers 

 Cardia is goed bereikbaar 
 
Wonen met zorg: mensgerichte zorg en behandeling voor bewoners in haar locaties. Bewoners bevestigen 
dat de medewerkers en de diensten van Cardia merkbaar beter aansluiten bij de behoefte aan 
ondersteuning van bewoners. Dit blijkt uit: 

 Oprechte aandacht en luisteren 

 Deskundige medewerkers leveren goede kwaliteit en bieden veilige zorg 

 Voldoende beschikbare medewerkers  

 Prettig wonen 

 Cardia is goed bereikbaar 
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Medewerkers: Medewerkers bevestigen dat Cardia merkbaar beter is als werkgever in o.a. werkplezier, 
deskundigheidsontwikkeling en werken met bezieling. Dit blijkt uit: 

 Medewerkers ervaren vrijheid om zelf zaken te regelen en zich goed te ontwikkelen. De kaders 
en visie zijn duidelijk  

 Er zijn voldoende collega’s  

 Medewerkers ervaren dat zij hun deskundigheid kunnen blijven ontwikkelen 

 Teams zijn professioneel en werken plezierig 

 Medewerkers zijn tevreden over hun arbeidsvoorwaarden 

 Nieuwe technologieën en verbeterde processen bieden goede ondersteuning  
 
Organisatie: Cardia groeit zelfstandig en heeft betekenis voor haar omgeving met een stevige positie. Dit 
blijkt uit: 

 De thuiszorg groeit 

 Uitbreiding naar een nieuwe locatie 

 Slimmere organisatie met financiële ruimte voor innovaties 

 Betere verankering in alle wijken waar Cardia is gehuisvest  
 

Algemeen beleid 2019 

Passend bij de strategische doelen zijn veel resultaten in 2019 behaald.  

 Thuiszorg 

Cardia biedt thuiszorg op maat met goede kwaliteit en oprechte aandacht: 
- Uitbreiding specialisme: Met Gericall is er gewerkt aan een strategische samenwerkingsrelatie door 

het inzetten van de specialist ouderengeneeskundige in de thuissituatie.  
- Samenwerking ketenpartners: De samenwerking met het Geriatrisch Netwerk Scheveningen is 

verdiept.  
- Goede vroegsignalering: De medewerkers van de huishoudelijke hulp zijn getraind in hun 

signalerende taak. Tevens is de samenwerking met het integrale wijkteam verdiept, waardoor 
sneller passende acties genomen kunnen worden op risicovolle signalen bij kwetsbare ouderen 
thuis.  

 
De cliënttevredenheid, zoals blijkt uit de Net Promotor Score van de wijkverpleging lag helaas lager dan 
gehoopt. Op basis van de uitkomsten wordt er gewerkt aan een betere planning en meer vaste gezichten.  
De cliënttevredenheid van de huishoudelijke hulp is bovengemideld goed. Op basis van de uitkomsten is de 
rol van de planners versterkt.  
 
De cliënttevredenheid van de groepsbegeleiding is goed.  
 
Cardia groeit in de thuiszorg, zowel in bestaande als in nieuwe regio’s: 

- De thuiszorg geeft een gezonde groei: De huishoudelijke hulp groeit in aantal cliënten o.a. door 
goede ervaringen van de gemeente Den Haag. Om deze groei te kunnen realiseren is actief 
geïnvesteerd in het aantrekken en behouden van medewerkers in de huishoudelijke hulp. Er zijn 
nieuwe ontmoetingscentra geopend in Onderwatershof, De Thuishaven, Tabitha en Landscheiding. 
De zorgverkoop voor de wijkverpleging en voor de Wmo-zorg zijn succesvol verlopen. Door krapte 
op de arbeidsmarkt bleek structurele groei in de wijkverpleging niet realiseerbaar. 
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Cardia ontzorgt haar medewerkers in de thuiszorg 
- Cardia is goed bereikbaar voor cliënten en verwijzers in de thuiszorg: Het klantenbureau is efficiënt 

georganiseerd met goede aansluiting op de extramurale teams. Om verwijzingen van de huisartsen 
beter te laten verlopen, is besloten om in 2020 aansluiting te maken op ZorgDomein. 

- De effectiviteit van de thuiszorg wordt vergroot: Schrapsessies ten behoeve van de administratieve 
verlichting in de wijkverpleging zijn moeten onnodige bureaucratie verminderen.  

 

 Wonen met Zorg  
Cardia ontwikkelt haar verpleeghuis op een duurzame wijze: 

- Cardia biedt merkbaar betere verpleeghuiszorg:  
o Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vertaald in een ambitieus kwaliteitsplan per locatie. 

Op basis van het kwaliteitsbudget is Cardia erin geslaagd om extra personeel aan te trekken 
ten behoeve van kwaliteit van zorg en welzijn van de bewoners.  

o Het kleinschalig wonen is doorontwikkeld, met huiselijke inrichting en veel aandacht voor 
beleving en betrokkenheid van mantelzorger en vrijwilligers:  

o De zelfassessments voor het Planetree certificaat zijn gehouden in alle locaties, met de 
extramurale zorg en met de behandeldienst.  

o Cardia heeft de multidisciplinaire behandeldienst succesvol vorm gegeven in een 
netwerkconstructie. Hierdoor kan Cardia meer regie voeren en is de kwaliteit verbeterd.  

o De huisvesting is eigentijds en uitnodigend, onder meer door de vernieuwbouw van De 
Thuishaven, de herinrichting van de tuin in Landscheiding en het inrichten van 
belevingsgerichte gangen. Daarnaast is in Onderwatershof door een interne verbouwing 
een nieuwe afdeling voor kleinschalige verpleeghuiszorg opgezet. 

De aanbevelingsscores uit het onafhankelijke cliëntervaringsonderzoek van 2018/2019 zijn 
gestegen voor de locaties Landscheiding, Onderwatershof en Duinrust ten opzichte van de 
meting van 2 jaar daarvoor.  

- Cardia groeit in het aantal locaties: 
o De nieuwbouwlocatie in Zoetermeer wordt ontwikkeld tot een uniek en innovatief 

verpleeghuis. De bouw is begonnen in 2019. 
o Een haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden ten aanzien van de bouw van een 

kleinschalig verpleeghuis in Leidschendam.  
- Cardia ontzorgt haar bewoners, familie en medewerkers: 

o De effectiviteit van de intramurale teams is verbeterd door ruimte te geven aan teams om 
vernieuwingen door te voeren. Een voorbeeld hiervan is de succesvolle bewonersvakantie 
in Landscheiding. Daarnaast zijn middelen ontwikkeld om heldere kaders en informatie te 
delen om daarmee in control te blijven.  
 

Medewerkers 
- Cardia helpt haar medewerkers zich duurzaam te ontwikkelen: 

o Cardia is een lerende organisatie met een cultuur die mensen inspireert: Het management 
development programma voor leidinggevenden is succesvol verlopen. Veel medewerkers 
hebben de taalcursus Nederlands met plezier gevolgd. Ervaringsleren vindt plaats door 
deelname aan Oudtopia (dementie-ervaring). 

o Medewerkers werken graag bij Cardia: verpleegkundigen volgden een opleiding tot 
coachend verpleegkundigen en ontwikkelden samen een heldere en aantrekkelijke 
positionering. Helaas was het ziekteverzuim 2e helft 2019 hoger dan geraamd, waardoor 
meer uitzendkrachten dan gewenst moesten worden ingezet. Het inwerkprogramma voor 
uitzendkrachten is verbeterd.  
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- Cardia groeit door het aantrekken van nieuwe medewerkers: 
o Nieuwe medewerkers werken graag bij Cardia: Nieuwe medewerkers zijn succesvol 

aangetrokken. Het programma voor zij-instromers is zeer succesvol. Na een 
oriëntatieperiode stromen zij door in het  vernieuwende opleidingsprogramma tot 
helpenden en verzorgenden. 

- Cardia ontzorgt haar medewerkers 
o Technieken en handige werkprocessen ontzorgen de medewerkers: Nieuwe hulpmiddelen 

als bedrijfskleding, airco, medicatiewagens en tilliften gaven een merkbare verbetering 
voor medewerkers. Een innovatiebeleid is opgesteld. 
  

 Organisatie 
- Cardia ontwikkelt zich naar een uitstekende positionering: 

o Cardia heeft een aansprekende missie en visie door het levendig houden van de 
medewerkerswaarden deskundigheid, bezieling en plezier. Dit vindt plaats in ‘De weken 
van … ‘ . 

o De voorbereidingen op de versterking van de Vriendenstichtingen hebben plaats gevonden. 
- Cardia groeit tot een sterk merk 

o De nieuwe huisstijl is verder ontwikkeld.  
o De Thuishaven is een modern en eigentijds verpleeghuis in Scheveningen. De opening vond 

plaats in het voorjaar 2019.  
o De naam van de nieuwe locatie in Zoetermeer is onthuld: Floriadehof. Er is veel 

belangstelling van toekomstige nieuwe bewoners. 
- Cardia ontzorgt 

o De nieuwe helpdesk en klantenbureau hebben de bereikbaarheid van Cardia vergroot voor 
cliënten, familie, sollicitanten, medewerkers en verwijzers.  

o De contractuele afspraken voor een nieuwe ICT leverancier zijn afgerond.  

5. Verantwoording kwaliteitsplan Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Cardia werkt vanuit ‘Hart voor zorg’, waarbij continu gewerkt wordt aan ‘passende zorg, in passende vorm, 
passend bij de zorgvragers’. Met een toename van de complexiteit in de zorg, zowel intramuraal als in de 
thuiszorg, is daarnaast focus op de kwaliteits- en veiligheidseisen noodzakelijk. Er is een integraal werkend 
kwaliteits- en veiligheidsmanagement om de kwaliteit en veiligheid te borgen, hiervan te leren en als 
organisatie verder te ontwikkelen.  
 
De Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Professionele Advies Raad, de Raad van Toezicht, het 
managementteam en de geestelijke verzorging zijn afgelopen jaar met elkaar in gesprek gegaan rond 
thema’s uit het Planetree zelfassessment. Dit gaf input voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg dat in 
samenspraak met collega zorginstellingen uit het netwerk en stakeholders is opgesteld. Parallel aan het 
kwaliteitsplan zijn de jaarplannen van de locaties ontwikkeld. Deze zijn afgestemd op de eisen vanuit het 
kwaliteitskader, maar omvatten de specifieke verbeterparagraaf per locatie.  
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Voor de indeling van het kwaliteitsjaarverslag hanteren we de lijn van het kwaliteitskader: 
a. Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning 
b. Wonen en welzijn 
c. Veiligheid 
d. Leren en werken aan kwaliteit  
e. Leiderschap, governance en 

management 
f. Personeelssamenstelling 
g. Gebruik van hulpbronnen 
h. Gebruik van informatie 

 
 

 

a. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Compassie, uniek zijn en autonomie sluiten aan bij de Cardia-ambitie om geloofwaardig te zijn. Voor Cardia 
horen hier aandacht, luisteren, betrouwbaarheid en trouw bij. De ambitie is om zorg te leveren passend bij 
het levensverhaal en levenswijze van de cliënt. Er is aandacht voor ieder persoonlijk en een ieder voelt zich 
persoonlijk gekend.  

 
In 2019 is gewerkt aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning op de volgende punten:  

 Alle nieuwe medewerkers hebben het Planetree gedachtegoed ervaren via de maandelijkse 
belevingsdagen als onderdeel van het introductieprogramma. Doel van de belevingsdagen is 
medewerkers te laten ervaren wat het betekent om mensgerichte zorg te ontvangen en te leveren.  

 Op alle locaties zijn de Planetree zelfassessments gehouden als eerste stap richting de Planetree 
certificering. Dit gaf verdieping van het bewustzijn hoe mensgerichte zorg in de praktijk vorm kan 
krijgen.  

 Grote veranderingen zijn aangebracht in de woonomgeving van bewoners, zoals de belevingstuin, 
belevingsgerichte gangen en het huiselijk maken van huiskamers. Dit draagt bij aan een 
belevingsgerichte en huiselijke woonomgeving waar bewoners zich prettiger voelen. 

 

Cardia ziet het zorgdossier als een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners, de cliënt, de 
familie en andere betrokkenen bij de zorgverlening. Het is daarom belangrijk dat de afspraken goed en 
duidelijk worden genoteerd. We streven naar een optimale aansluiting tussen het zorgleefplan en het 
behandelplan en goede communicatie tussen zorgmedewerkers en behandelaren.  

 

 De basis van het handelen zijn de persoonsgerichte afspraken met iedere cliënt over passende 
doelen en passende inzet van zorg, behandeling en ondersteuning. Het kennen van de cliënt en het 
bieden van persoonsgerichte zorg vindt zijn uitwerking in het zorgdossier door het levensverhaal 
hier expliciet in op te nemen.  

 Er wordt continu aandacht gegeven aan de aansluiting van het behandelplan op de zorgafspraken, 
o.a. door multidisciplinair overleg.  

 Er is een nieuwe behandeldienst werkzaam binnen Cardia. Dit brengt rust in het zorgproces en 
draagt daarmee bij aan uitstekende zorg en behandeling. Met de behandeldienst is in een 
netwerkconstructie samengewerkt aan een gedeelde visie en beleid op behandeling en zorg.  
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b. Wonen en welzijn  
 

 Cardia heeft het wonen en welzijn centraal staan: Dat betekent aandacht voor zingeving waardoor 

cliënten zich van betekenis voelen, verdieping van zinvolle dagbesteding ook op individueel niveau, 

persoonlijke verzorging naar eigen wens en behoefte en een prettige, schone maar veilige 

woonomgeving. Om dit te bereiken is een nauw samenspel met familie en mantelzorgers van 

belang en is de input van familie en mantelzorg noodzakelijk voor goede zorg.  

In 2019 is gewerkt aan wonen en welzijn op de volgende punten:  

 Cardia wil zoveel mogelijk familie optimaal betrekken en informeren over het ziektebeeld van 
dementie. Hiertoe worden regelmatig familieavonden georganiseerd en wordt de familie op andere 
wijzen ondersteund.  

 In het kader van zingeving kent Cardia een lange traditie van vieringen in huiskamers en centrale 
ruimtes. Maar ook op individueel niveau is er ruim aandacht voor zingeving door individuele 
gesprekken met geestelijk verzorgers en psychologen. Iedere locatie heeft in 2019 een geestelijk 
verzorger gekregen. 

 Voor medewerkers is op alle locaties periodiek een moreel beraad georganiseerd waar 
zingevingsvraagstukken, maar ook ethische vraagstukken, onder leiding van een deskundige (veelal 
de geestelijk verzorger) worden besproken.  

 Grote veranderingen zijn aangebracht in de woonomgeving van bewoners, zoals de belevingstuin, 
belevingsgerichte gangen en het huiselijk maken van huiskamers. Dit draagt bij aan een 
belevingsgerichte en huiselijke woonomgeving waar bewoners zich prettiger voelen. 

 Het welzijnsaanbod is verbreed met beweeg- en muziekagogen.  
 
c. Veiligheid 

  

Op gebied van veiligheid stelt Cardia zich ten doel om meer inzicht te hebben in de indicatoren voor 
basisveiligheid en aan de hand hiervan gericht te leren en verbeteren.  

 In 2019 is gewerkt aan veiligheid op de volgende punten:  

 Medicatieveiligheid: In 2019 is Cardia een samenwerking aangegaan met een nieuwe apotheek. 
Hiermee is ook een nieuw medicatiebeleid in de zorgpraktijk gebracht. Regelmatig vinden 
kwaliteitsaudits plaats. Dit laat zien dat de medicatieveiligheid is verbeterd.  

 De centrale kwaliteitscommissie heeft in 2019 een nieuwe structuur ingevoerd. Hierbij kregen de 
aandachtsfunctionarissen een betere positionering in de teams. Het vervolg op rolontwikkeling van 
deze aandachtsfunctionarissen krijgt in 2020 vorm. 

 In 2019 is een wondverpleegkundige opgeleid. Dit draagt bij aan expertise op preventie en 
complexe wondbehandeling. 

 De voorbereidingen voor de invoering van de Wet Zorg en Dwang vanaf 2020 zijn getroffen. 
Hierdoor kan de bewegingsvrijheid en veiligheid beter geborgd worden.  
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d. Leren en werken aan kwaliteit  
 

Cardia werkt aan continu verbeteren en borgen van kwaliteit op basis van de Plan – Do – Check – Act cyclus. 
Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt informatie verzameld op basis waarvan 
verbeterplannen worden geschreven. Deze verbeterplannen vormen de input voor de PDCA cyclus. Cardia 
wil werken met heldere professionele managementinformatie op het gebied van financiën, personeel en 
kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem moet gekoppeld kunnen worden aan de overige 
managementinformatie om trends en oorzaak-gevolg relaties inzichtelijk te maken.  

 
In 2019 is op de volgende punten gewerkt aan de vereisten op het gebied van leren en werken aan 
kwaliteit:  

 Met de nieuwe behandeldienst in netwerkconstructie zijn samenwerkingsafspraken gemaakt rond 
visie en beleid op behandeling en zorg. Deze afspraken worden geëvalueerd. Met de 
behandeldienst zijn de fundamenten van het Planetree zorgconcept besproken en is aan de hand 
van het Planetree zelfassessment verdieping aangebracht op mensgerichte zorg. Deze ‘kampvuur 
gesprekken’ worden zeer gewaardeerd. 

 De teamleiders hebben in 2019 een management development programma gevolgd en deze is 
positief geëvalueerd. Een vervolg is gewenst op teameigenaarschap.  

 Medewerkers van de locatie Duinrust hebben meegelopen met collega’s van andere locaties om 
het kleinschalig wonen te leren kennen voor de verhuizing naar De Thuishaven. 

 

e. Leiderschap, governance en management  
 

De rol en het leiderschap van de Raad van Bestuur van Cardia is actief ondersteunend en 
stimulerend ten aanzien van de kwaliteit van zorg. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering 
hiervan.  

 
In 2019 is gewerkt aan leiderschap, governance en management op de volgende punten:  

 Voor de Professionele Advies Raad zijn vier leden geworven van verschillende functies en locaties. 
Hierna hebben enkele bijeenkomsten met de bestuurder plaatsgevonden, waaronder over het 
kwaliteitsplan verpleeghuiszorg (zie ook paragraaf PAR).  

 Het leiderschap van teamleiders is verder ontwikkeld door het management development 
programma. Een vervolg is gewenst op teameigenaarschap.   

 Het Kwaliteitskader en het kwaliteitsplan zijn bespreekpunten geweest op alle niveaus van de 
organisatie en zijn geborgd in de beleidscyclus. 

 

f. Personeelssamenstelling  
 

De medewerkers van Cardia spelen een sleutelrol in het behalen van de doelstelling van Cardia, namelijk het 
geven van kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg aan onze cliënten. De medewerkers geven deze zorg 
vanuit een menselijk perspectief gericht op samenwerking en verbondenheid. Hierbij wordt eigen regie 
nagestreefd, zodanig dat medewerkers maatwerk kunnen leveren aan de cliënt.  

 
In 2019 is gewerkt aan de vereisten op het gebied van personeel op de volgende punten:  

 Een vitaliteitsbeleid gericht op zowel lichamelijk en geestelijke gezondheid is opgesteld. De 

uitwerking hiervan vindt plaats in 2020.  

 Medewerkers werken graag bij Cardia door de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals het 
FiscFree programma, aanbrengpremies en een uitgebreid opleidingsprogramma. 
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 Verpleegkundigen volgden het ontwikkelprogramma van Growwork tot coachend 
verpleegkundigen. Dit programma werd gewaardeerd. Daarnaast is er beleid ontwikkeld op een 
aantrekkelijke positionering van de coachend verpleegkundigen. 

 Helaas is het ziekteverzuim boven het gewenste niveau gekomen. Er is derhalve gerichte aandacht 
voor duurzame inzetbaarheid en een goede samenwerking met de arbo-arts.  

 Om herkenbaar te zijn als een aantrekkelijke werkgever is een actieve arbeidsmarkt-communicatie 
gevoerd. Dit heeft geleid tot een hoge instroom van nieuwe medewerkers. De krappe arbeidsmarkt 
blijft echter voelbaar op hogere functieniveaus. Daarnaast is behoud van en een goede match met 
medewerkers een continue opgave. 

 Met het oog op de tekorten op de arbeidsmarkt voor verzorgenden en verpleegkundigen zijn er 
veel medewerkers van buiten de zorgsector ingestapt via de nieuwe vorm van oriëntatiebanen. 
Deze medewerkers krijgen en nemen de mogelijkheid om het vak van verzorgende te leren door 
een nieuwe vorm van opleiden, met een particulier opleidingsinstituut. Dit traject is succesvol en 
wordt voortgezet in 2020. 

 De voorbereidingen voor een ICT-helpdesk zijn getroffen, om daarmee medewerkers met 
technische problemen laagdrempelig te ontzorgen. 

 De medewerkerswaarden ‘Deskundig, Plezier, Bezieling’ zijn herkenbaar door deze drie keer per 
jaar gedurende een week actief en interactief uit te dragen.  

 Cardia draagt bij aan een leefbare wereld voor de toekomst, o.a. door een duurzame bouw van de 
locatie in Zoetermeer en door groene daken aan te leggen in Landscheiding en De Thuishaven.  

 

Personeelssamenstellingstabel 
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g. Gebruik van hulpmiddelen  
 

Cardia bouwt aan een evenwichtig samenspel in de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners en 
gebruikt hierbij verschillende hulpbronnen. Hulpmiddelen die worden ingezet dienen zoveel mogelijk het 
doel van een evenwichtig samenspel tussen cliënt, informele zorg en zorgverleners. Dit doen we door 
constant na te gaan wat bewoners nodig hebben en op welke wijze de gebouwen en hulpmiddelen hier 
ondersteunend in kunnen zijn.  

 
In 2019 is op de volgende punten gewerkt aan de vereisten op het gebied van gebruik van hulpmiddelen:  

 De Thuishaven is verbouwd en hedendaags ingericht. De bewoners van Duinrust zijn in het voorjaar 
verhuisd naar De Thuishaven. Zij zijn daarbij zeer goed begeleid.  

 De voorbereidingen voor de nieuwbouw van Tabitha zijn stapsgewijs genomen. Hierbij blijkt 
afhankelijkheid van veel omstandigheden en externe actoren.  

 In Onderwatershof is na een interne verbouwing een nieuwe afdeling voor kleinschalige 
verpleeghuiszorg gestart. Zodoende kan aan meer mensen met dementie in Rijswijk goede pg-zorg 
worden verleend. 

 De bouw van het verpleeghuis in Zoetermeer is gestart. De voorbereidingen om ook hier goede pg-
zorg te kunnen bieden in een innovatieve omgeving zijn voorspoedig verlopen.  

 In de Thuishaven is een nieuw domoticasysteem ingezet om bewoners met behoud van veiligheid 
meer bewegingsvrijheid te geven. Op basis van ervaringen in de praktijk werd dit systeem nog meer 
optimaal ingericht.  

 De tuin van Landscheiding is heringericht op beleving en beweging. Zo kunnen de bewoners heerlijk 
genieten van de buitenlucht en natuur. Voor de tuin van De Thuishaven zijn fondsen aangeschreven 
om een belevingsgerichte invulling te realiseren. 

 Met de digitalisering is een goed werkend Wifi systeem een cruciale voorwaarde voor een 
betrouwbaar zorgproces. De Wifi is gedurende 2019 sterk verbeterd.  

 De complexiteit van de financiering neemt toe. Daarnaast neemt door de toegenomen zorgzwaarte 
ook de dynamiek in inzet van personeel in de zorgpraktijk toe. Hiermee is het belangrijker 
geworden om kort cyclisch financieel in control te blijven. Cardia heeft hiervoor het programma 
Reports in gebruik genomen en tevens ingezet op voorlichting en advies aan de teamleiders. Cardia 
heeft een gezonde financiële bedrijfsvoering.   

 

h. Gebruik van Informatie  
 

Informatie vanuit de cliënt maar ook van de familie en mantelzorger als partner in de zorg is van cruciaal 
belang om te leren.  

 
In 2019 is op de volgende punten gewerkt aan de vereisten op het gebied van informatiegebruik:  

 Eind 2019/begin 2020 is er een onafhankelijke cliëntervaringspeiling gehouden op de thema’s van 
het kwaliteitskader. Deze gaf de volgende aanbevelingsscores (NPS):  Onderwatershof: 31,6, 
Tabitha: 20.0, Landscheiding: 61,8 en De Thuishaven: 42,8. Op basis van deze resultaten zijn er 
gesprekken gevoerd met de kaderteams en cliëntenraden van de locaties om verdieping op 
thema’s te krijgen. Dit leverde veel inzichten op over de ervaren kwaliteit van zorg, maar ook hoe 
sterke punten van de ene locatie ingezet kunnen worden bij andere locaties. 
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 Op Zorgkaart Nederland zijn er in 2019 voor Cardia 13 waarderingen gegeven met een gemiddelde 
van 7.9 (zie onderstaande tabel d.d. juni 2020). 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Mantelzorgers worden gestimuleerd om een ervaring te plaatsen op Zorgkaart Nederland, door 
hen op deze mogelijkheden te wijzen.  

 Elke locatie houdt meerdere malen per jaar een mantelzorgavond. Op deze avonden wordt 
voorlichting gedeeld over het ziektebeeld van de naasten en worden ervaringen van mantelzorgers 
met de zorg van Cardia besproken. 

 De complexiteit van de financiering neemt toe. Daarnaast neemt vanwege de toegenomen 
zorgzwaarte ook de dynamiek in inzet van personeel in de zorgpraktijk ook toe. Hiermee is het 
belangrijker geworden om kort cyclisch financieel in control te blijven. Cardia heeft hiervoor 
Reports in gebruik genomen en ingezet op voorlichting en advies aan de teamleiders. Cardia heeft 
weer een gezonde financiële bedrijfsvoering. 

 De cliëntenraad in Landscheiding heeft actief nieuwe leden geworven, echter zonder resultaat. 
Desondanks hebben de cliëntenraadsvergaderingen met een kleine geleding wel doorgang kunnen 
vinden.  

 De Centrale Cliëntenraad heeft deelgenomen aan het Planetree Zelfassessment .  
 

Kwaliteitsplan voor thuiswonende cliënten met langdurige zorg 
Het kwaliteitskader voor thuiswonende cliënten met langdurige zorg beschrijft de kaders voor goede zorg 
voor cliënten die thuis wonen en langdurige zorg ontvangen.  

Cardia levert zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en chronisch zieken, gefinancierd uit verschillende 
bronnen (WMO, zorgverzekeringswet, WLZ). Thuiszorg, waaronder wijkverpleging, casemanagement, 
groepsbegeleiding en huishoudelijke hulp, is in de praktijk gelijk van aard voor cliënten met verschillende 
financieringsvormen. Er gelden soms wel andere kwaliteits‐ en verantwoordingsvereisten. Veel cliënten 
met een modulair pakket thuis (MPT )–indicatie, waren al bij Cardia in zorg vanuit de wijkverpleging. Een 
wijkteam bij Cardia kan zowel zorg uit de Zorgverzekeringswet als zorg thuis uit de WLZ leveren. Zo kan er 
meegegroeid worden met de zorgbehoefte van de cliënt, waarbij de cliënt bekende gezichten uit het 
zorgteam houdt.  
Cardia voorziet al op vele manieren in goede zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen.  
De wijze waarop is beschreven in het kwaliteitsplan – addendum voor cliënten met WLZ-zorg thuis. 
 
In 2019 heeft Cardia gewerkt aan de volgende zaken: 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 Het Planetree Zelfassessment is gehouden met de extramurale teams, waarbij mensgerichte zorg in 
de praktijk besproken werd. Dit gaf inzicht in de sterke punten en in onderdelen waar 
doorontwikkeling mogelijk is.  

 Op basis van de cliëntervaringspeiling is gewerkt aan het versterken van het aantal vaste gezichten 
in een team. 
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Multidisciplinaire aanpak 

 Cardia werkt met integrale wijkteams, ten behoeve van vroegsignalering, preventie en 
multidisciplinaire expertise.  De volgende disciplines zijn hierbij betrokken: 
o Wijkverpleegkundigen 

o Casemanagers 
o Coördinatoren van de ontmoetingscentra 
o Individueel begeleiders 
o Algemeen maatschappelijk werkers 
o Huishoudelijke hulp 

In 2019  is de samenwerking verder verdiept  met cliëntbesprekingen.  

 De ketenzorg is verder ontwikkeld met een samenwerkingsovereenkomst met het Geriatrisch 
Netwerk Scheveningen. In dit netwerk nemen ook huisartsen actief deel. 

 Om de specialist ouderengeneeskundige in te schakelen bij complexe problematiek van  kwetsbare 
thuiswonende ouderen is een strategische samenwerking gestart met Gericall. 

 
Verantwoord thuis wonen 

 In 2019 is het beleid e-health thuis opgesteld. Daarnaast is de robot Tessa geïntroduceerd bij 
thuiswonende ouderen, ten behoeve van activering en ondersteuning.  

 Er zijn vier nieuwe ontmoetingscentra geopend in Onderwatershof, De Thuishaven, Landscheiding 
en Tabitha. Dit draagt bij aan een zinvolle dagbesteding voor thuiswonende ouderen met 
regieverlies of beginnende dementie, waardoor familie ontlast kan worden. 

 Om de communicatie van de wijkverpleegkundige met de huisarts beter te faciliteren, zijn 
voorbereidingen getroffen voor de introductie van ZorgDomein in 2020.  

 
Wonen en Welzijn 

 Cardia heeft actief bijgedragen aan de vormgeving van de subsidieregeling voor geestelijke 
verzorging thuis in de regio Haaglanden. De geestelijke verzorgers van Cardia kunnen zo ook 
laagdrempelig voorzien in zingevingsvragen van thuiswonende ouderen.  

 
Veiligheid 

 Zorgmedewerkers hebben een actieve signaleringsfunctie. De medewerkers van de huishoudelijke 
hulp zijn hierin geschoold. Via het integrale wijkteam kunnen deze signalen goed opgepakt worden.  

 Er was landelijke onduidelijkheid rond de impact van de Wet Zorg en Dwang in de thuiszorgsituatie. 
Daarom is besloten om nadere uitwerking van de specifieke invulling van deze wet in de 
extramurale zorg af te wachten .  

 Zorgmedewerkers hebben deskundigheidsbevordering gevolgd rond indicatie, zorgcyclus en 
rapportage in het ECD. Daarnaast is de rolverdeling tussen case managers dementie en 
wijkverpleegkundigen verheldertd  
 

Leren en verbeteren 

 Op basis van de bevindingen uit de materiële controle van de MPT is een verbeterplan opgesteld. 
Als onderdeel hiervan zijn onafhankelijke reguliere checks ingevoerd op de zorgcyclus en op de 
registratie in het ECD. Zodoende kan de zorgmedewerker gericht ondersteund worden en gericht 
leren en verbeteren.  
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Leiderschap, governance en management 

 De teamleiders hebben in 2019 deelgenomen aan het management development programma.  

 De Professionele Adviesraad is in 2019 opgericht en hierin heeft ook een medewerker van de 
thuiszorg zitting.  Zo wordt de ervaren kwaliteit van zorg in de wijk gedeeld met de bestuurder. De 
organisatie leert zo actief. 

 
Gebruik van informatie 

 De onafhankelijke cliëntervaringspeiling (PREM = Patient Reported Experience Measure) van de 
wijkverpleging in het voorjaar van 2019 gaf een aanbevelingsscore van 51. Dit getal kan theoretisch 
variëren van +100 (iedereen is enthousiast) tot -100 (iedereen is kritisch). Hierna is in samenspraak 
met de cliëntenraad een verbeterplan opgesteld. Dit plan richtte zich onder meer op het 
verbeteren van het aantal vaste gezichten in het wijkteam en de planning van de zorg aan cliënten.  
De onafhankelijke cliëntervaringspeilingen van de groepsbegeleiding (gemiddelde een 8.1)  en de 
huishoudelijke hulp (gemiddeld een 7.7) gaven mooie resultaten. De plannersfunctie bij de 
huishoudelijke hulp bleek essentieel in de communicatie met en tevredenheid bij cliënten. Deze 
functie werd versterkt.  
 

6. Financieel beleid   
Cardia investeert volop in vastgoed. In maart 2019 heeft de verhuizing plaatsgevonden van de bewoners 
van locatie Duinrust naar locatie De Thuishaven. Eind 2019 is de eerste paal geslagen voor de nieuwe 
woonzorglocatie Floriadehof te Zoetermeer. Er is veel ambitie om het vastgoed op orde te houden.  
In 2019 is vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2019-2021 een kwaliteitsbudget van in totaal 1,1 
mio ter beschikking gesteld, waarmee is ingezet op het aantrekken van extra zorgpersoneel. Cardia is in 
2019 geslaagd in het uitbreiden van het zorgpersoneel. Ook is fors ingezet op het opleiden van personeel. 
 
Resultaat 
Het resultaat over 2019 bedroeg € 825.000 (2018: € 1.296.000).  De omzet nam in 2019 toe met 13,4% ten 
opzichte van 2018. De toename wordt met name verklaard door de toename van de WLZ baten als gevolg 
van het eerder genoemde kwaliteitsbudget en een toegenomen intramurale cliëntbezetting in combinatie 
met een zorgverzwaring ten opzichte van 2018. Ook laat de Wmo omzet een flinke groei zien met name in 
de Huishoudelijke Hulp. 
 
Liquiditeitspositie  
De liquiditeitsratio is eind 2019 als gevolg van gedane investeringen in De Thuishaven uitgekomen op 1,68 
(2018: 1,84). De liquiditeitspositie blijft hiermee van een goed niveau, hetgeen ook expliciet door de 
accountant is bevestigd, en stelt ons in staat om de geplande investeringen in Zoetermeer uit te voeren.  
 
Balanspositie per 31 december 2019 
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2019 €11.363.000 (2018: € 10.537.000). De solvabiliteit bedraagt 
41,5% (2018: 39,1%). De budgetratio is in 2019 29,6% (2018: 31,1%). De EBITDA bedroeg  
€ 2,3 mln (2018: 2,6 mln). 


