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0| Afkortingen:  

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
AV-regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
BC Business Case  
C&Q Care & Quality 
ELV Eerstelijnsverblijf 
DVVD Directeurenoverleg Verpleging en Verzorging Drechtsteden 
GVP Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie  
HH Huishoudelijke dienst  
HIP Hygiëne en Infectie Preventie  
IGJ Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd  
LM Locatiemanager  
MIC Melding Incidenten 
MPT  Modulair Pakket Thuis 
MT Management Team 
MTO Medewerkers Tevredenheid Onderzoek  
NEN Nederlandse Norm  
NHC Normatieve Huisvestingscomponent 
NPS Netto Promotie Score  
OR Ondernemingsraad 
PDCA Plan – Do – Check - Act 
PNIL Personeel niet In Loondienst 
PREM Patient Reported Experience Measure 
PVA Plan Van Aanpak 
SLA Service Level Agreement  
SPV Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
VVAR Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad 
VVT Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
VOG Verklaring Omtrent Gedrag  
VOS Verpleeg Oproep Systeem 
VPK Verpleegkundige  
VPT Volledig Pakket Thuis 
WB Werk Balans (tool) 
Wlz Wet Langdurige Zorg  
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
WOL Waardigheid en Trots Op Locatie  
WVG Welzijn, Vrijwilligers en Gastvrouwen 
WZD Wet Zorg en Dwang 
Zvw Zorgverzekeringswet 
ZLP Zorg Leef Plan  
ZZP Zorg Zwaarte Pakket 
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2| Voorwoord 

 

Een jaar vol uitdagingen 

Het jaar 2021 is een jaar geweest waarin er veel uitdagingen op Present zijn afgekomen. Het voortduren van 
de coronapandemie heeft veel betekend voor onze bewoners en veel gevraagd van onze medewerkers en 
vrijwilligers. Daarnaast heeft Present te maken gehad met kritische beoordelingen met betrekking tot de 
kwaliteit van zorg en waren er forse financiële tegenvallers. Ondanks dit alles hebben onze medewerkers en 
vrijwilligers het vol gehouden om liefdevolle zorg te blijven verlenen. Het is dan ook niet voor niets dat onze 
zorg door familie en bewoners zeer hoog gewaardeerd wordt. Op Zorgkaart.nl is een prachtig gemiddeld 
rapportcijfer over 2021 te lezen…. een 8,6! Voor die inzet van alle collega's hebben we veel waardering!  

 
Kwaliteit van zorg, daar gaat het om. Om dit te borgen vinden sinds 2021 op iedere locatie twee keer per jaar 
onafhankelijke audits plaats. De verbeterpunten die daaruit voortkomen pakken de teams op. Omdat de 
ontwikkeling van zorg en de organisatie belangrijk is heeft Present in de zomer 2021 de keuze gemaakt om 
deel te nemen aan het programma Waardigheid en Trots op Locatie (WOL). Dit programma loopt door tot 
eind 2022. Present gaat de transitie maken van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg om voorbereid te zijn 
voor de toekomst.  
 
En de toekomst in onze sector kent vele uitdagingen die boven Present uitstijgen, daarom werken wij samen 
met anderen om zo de zorg voor inwoners van onze regio het beste te kunnen blijven organiseren. Dit doen 
we op basis van de regiovisie en projecten met alle collega-organisaties in de regio Waardenland. In 2021 
hebben we daarnaast de eerste stappen gezet om samen met Waardeburgh een meer robuuste 
samenwerking of fusie te verkennen. 

 

Het jaar 2022 zal ook weer het nodige van ons vragen. Op het gebied van kwaliteit willen we een mooie 

duurzame ontwikkeling neerzetten, waardoor we klaar zijn voor de ontwikkeling naar het leveren van 

complexere kwalitatieve goede zorg. Onze organisatie gaat zo een volgende stap maken richting de 

toekomst. 

 

Het jaar 2022 zal ook worden gebruikt om de oorzaken van de financieel tekorten en de door IGJ 

geconstateerde tekortkomingen weg te werken. Als nieuw bestuur krijgen we nu goed zicht op de interne en 

externe oorzaken en zullen al datgene doen wat nodig is om Present weer als gezonde vvt-zorgaanbieder 

neer te zetten, waar het heel prettig werken en wonen is.  

 

Gelukkig is dat nu ook wel het geval want we doen ook heel veel dingen goed, maar het kan, nee het moet 

beter. Dat vragen ook de bewoners, cliënten en het personeel van ons. 

 

En dat alles om blijvend liefdevolle zorg in onze locaties en de wijken te geven. Dat is immers waar we ons 

samen sterk voor willen maken. 

 

Ameide, mei 2022 

 

         

 

Heleen Griffioen       André Vingerling 

Bestuurder a.i.        Bestuurder a.i. 
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3| Present  

3.1. Algemene identificatiegegevens 

Stichting Present  

Adres Prinses Marijkeweg 34 

Postcode 4233 HM 

Plaats Ameide 

Telefoonnummer 088 - 40 80 000 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  50741632 

E-mailadres info@presentvooru.nl 

Internetpagina https://www.presentvooru.nl/ 

 

3.2. Kerngegevens 

  

 358 Fte medewerkers 
hebben in 2021 bij 

Present gewerkt. (incl. 
leerlingen en stagiaires) 

 

Totale kostenpost Covid  

€ 3.128.636 

(inclusief zorgbonus van                
€ 448.765) 

 

Totaal aantal 
vrijwilligers 31-12 

562 

Gestopt in 2021 - 114 

Nieuwe vrijwilligers + 30 

Vrijwilligers Tafeltje 
Dekje Huis Ter Leede 

+ 60 
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Present is actief in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en heeft zorglocaties in Ameide, Leerdam (2), 
Bleskensgraaf en Groot Ammers. 

 

3.3. Structuur  

Present heeft haar belangrijkste activiteiten ondergebracht in de Stichting Present. Daarnaast wordt door 
Exploitatie Dorpshuizen AV Zorggroep B.V. een aantal commerciële diensten aangeboden.  

52 waarderingen op 
Zorgkaart Nederland met 

gemiddeld een 8,6 als 
cijfer.  

 

759 cliënten hebben in 
2021 zorg gehad van 
Present. 
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De besturingsvisie onderscheidt zes uitgangspunten: 

• Resultaatsturing 

• Optimale regelruimte 

• Kernwaarden 

• Eigenaarschap 

• Centraal waar het moet, lokaal waar het kan 

• Integrale zorg  
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Op basis van deze uitgangspunten is het organisatiemodel ontwikkeld. Daarin staat de bewoner centraal en  
organiseren we dichtbij de bewoner het wonen, welzijn en zorg vanuit bovenstaande zes uitgangspunten.  
 
Iedere locatie wordt integraal aangestuurd door een locatiemanager. In 2020 is ook de keuze gemaakt om 
voor de locatie Meesplein een locatiemanager te werven. De werving en selectie heeft per 2022 geleid tot 
een geschikte kandidaat. In 2021 hebben twee interim locatiemanagers de dagelijkse gang van zaken 
waargenomen.  
 
In verband met de span of control van de locatiemanagers variërend van 60 tot 100 medewerkers per locatie 
hebben we de keuze gemaakt voor coördinatoren. Dit zijn medewerkers, die coördinerende taken vervullen, 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg op de locaties. Medewerkers hebben daardoor een aanspreekpunt 
dichtbij voor vragen én antwoorden die in de dagelijkse gang van zaken naar voren komen en weten dat ze 
gezien en gehoord worden. De coördinatoren hebben geen hiërarchische taken of bevoegdheden. Opzet en 
werking is geëvalueerd en zal zo nodig worden bijgesteld.  
 
Per locatie is er geworven voor:  
* 1 coördinator voor de KSW teams,  
* 1 coördinator voor de teams Zorg Thuis  
* 1 coördinator voor de thuiszorgteams.  
* 1 coördinator Welzijn&Vrijwilligers&Gastvrouwen per locatie.  
* De keukens in Graafzicht, Open Vensters en Emma vallen onder de souschefs die ook 

coördinerende taken vervullen.  
* Voor de huishoudelijke dienst & linnenkamer is er één coördinator geworven voor Emma&Meesplein, 

één coördinator voor Open Vensters, en één coördinator voor Hof van Ammers&Graafzicht.   
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4| Covid -19 virus en Present  

 

4.1. Inleiding 
 

Net als in 2020 zijn er op de locaties van Present corona-uitbraken geweest. Het was goed om te merken 

dat deze besmettingen veel minder gevolgen hadden voor de bewoners en medewerkers. Betere hygiëne en 

infectiepreventie, meer testmogelijkheden en daarnaast de vaccinaties hebben hieraan bijgedragen. 

 

4.2. Hygiëne en infectiepreventie  
 

Wat betreft de hygiëne en infectiepreventie zijn specifieke Corona protocollen opgesteld. Deze zijn in lijn met 

de landelijke RIVM-richtlijnen, Verenso richtlijnen en afgestemd met de deskundige infectiepreventie en 

Specialist ouderengeneeskunde. Gedurende 2021 zijn op diverse momenten de Coronamaatregelen 

aangepast. Present heeft hierin altijd de adviezen van het RIVM en Verenso opgevolgd. Het nemen van 

extra preventieve maatregelen is gebaseerd op het regionale en vanaf medio 2021 het landelijke 

risiconiveau.  

 

Het was soms dagelijks nodig om Covid-testen weg te brengen naar het laboratorium in Dordrecht en de 

teams op locatie te voorzien van extra beschermingsmiddelen. Hiervoor is een pool van vrijwillige chauffeurs 

gevormd, die hun instructies kregen van stafmedewerkers. 

 

4.3. Communicatie  
 
‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’. Dat geldt ook voor de communicatie over corona binnen 

Present. Onze bewoners, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraden en ondernemingsraad. 

Samen zoeken we naar oplossingen voor de communicatieve uitdagingen die Corona met zich meebrengt. 

We kiezen voor intensieve communicatie die duiding geeft en aanzet tot actie een bijdrage te leveren aan de 

aanpak van het virus in de huizen en thuiszorg. Dit vraagt om eenduidige en duidelijke informatie en oog 

voor de betekenis die mensen toekennen aan wat op ze afkomt. We kiezen ervoor om de communicatie 

uitingen binnen Present snel te laten volgen op de landelijke uitingen zoals de persconferenties. Zodat beleid 

als logisch wordt ervaren.    

 

Als er sprake is van een Corona besmetting of uitbraak binnen een afdeling kiezen we voor de communicatie 

versneller. Direct getroffenen, zoals naasten en medewerkers, worden direct geïnformeerd over de situatie. 

Er is dan sprake van maatwerk. De direct leidinggevende kiest dan, in overleg met het Corona crisisteam, 

welke communicatiestrategie het beste past. 

 

In 2021 heeft Present verzoeken van media afgeslagen om een mening te geven over het landelijke Corona 

beleid dat invloed heeft op verpleeghuizen zoals die van Present. Wel is er in regionale media positieve 

aandacht geweest voor de belangrijke rol die Present medewerkers hebben gehad in de Corona pandemie.  

  

4.4. Aanpak op locatie  

Alle locaties hebben in 2021 te maken gehad met Covid besmettingen. De te volgen instructies bij 

verdenkingen en besmettingen worden centraal beschikbaar gesteld. Bij een uitbraak wordt het te volgen 
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beleid rondom testen en isoleren afgestemd met de deskundige infectiepreventie en voor Kleinschalig 

wonen met de SOG. De locatiemanager heeft de regie op de locatie en het centrale Coronateam 

ondersteund waar nodig. 

 

Begin 2021 zijn alle bewoners die daar mee instemden gevaccineerd, dit alles onder supervisie van de 

Specialist Ouderengeneeskunde. In december is vervolgens een boostervaccinatie aangeboden aan alle 

bewoners.  

 

In 2021 hebben we een verandering waargenomen in de wijze waarop de uitbraken verliepen. Mede dankzij 

vaccinaties waren de uitbraken minder groots en was het ziektebeeld milder.  

 

  

4.5. Ziekteverzuim medewerkers en invloed Covid 
 

Het verzuim binnen Present over 2021 bedraagt 9,18%. Het hele jaar is deze niet onder de 8% geweest. 

Besmettingen met als gevolg verminderde inzetbaarheid zijn alle maanden aan de orde van de dag geweest 

met een relatief rustigere zomerperiode. Het ziekteverzuim binnen het primair proces is hoger dan het 

gemiddelde van Present. Per locatie heeft dit sterk gevarieerd. Gemiddeld ligt het ziekteverzuim binnen de 

branche zorg en welzijn op 10,37%.  

 

 
 

Net als bij andere zorgaanbieders zijn er ook bij Present inmiddels medewerkers waarbij sprake is van Long-

Covid. Van een aantal medewerkers is zelfs de verwachting dat zij niet meer zullen terugkeren in hun 

huidige functie.  

 

 

 

4.6. Zorgbonus  
 

Net als in 2020 is er in 2021 wederom een zorgbonus uitgekeerd aan de medewerkers die zich hebben 

ingezet om Covid en alle gevolgen die het virus met zich meebrengt het hoofd te bieden. Een gezamenlijk 

inspanning van interne en externe krachten.  

 

Het bedrag dat aan zorgbonus is uitgekeerd bedraagt € 447.765 (2020, € 1.153.900). Hierbij is € 438.340 

uitgekeerd aan Present medewerkers en € 9.425 aan extern zorgpersoneel.   
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5| 2021 nader bekeken  

5.1. Identiteit, missie, visie   

Present is…. 

Hier staan we voor 

Present is er voor het welbevinden van ouderen. Wij willen dat elk mens zijn of haar leven zoveel als 
mogelijk blijft leiden, zoals hij of zij dat gewend is. We zijn als geen ander verankerd in de regio 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, maken daarmee deel uit van de gemeenschap en delen de 
identiteit.  

 

Hier gaan we voor 

Wat we willen is dat we met passie waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van oudere mensen met 

zorgvragen, in de door hen gekozen omgeving. Wij weten wat we kunnen én wat we niet kunnen. Wij werken 

daarom samen met de gemeenschap en partners. Wij voelen ons te gast in het leven van mensen. Wij 

luisteren naar mensen met oprechte aandacht. We kijken naar wat iemand nog kan en wil in plaats van naar 

de ziekte of gebrek en investeren daarom in bewegingsgerichte zorg. 
 

Kernwaarden 

Present gaat sinds jaar en dag uit van de kernwaarden naastenliefde en rentmeesterschap. Voor de 

komende jaren ‘laden’ we deze begrippen met de volgende drie werkwoorden: 

Luisteren We luisteren naar bewoners en cliënten en naar elkaar. We geven elkaar oprecht aandacht. 

Leren We leren continu van elkaar en van anderen. Ook onze cliënten blijven leren, wat hun 

mogelijkheden ook zijn. 

Leven Voor onze cliënten gaan we voor kwaliteit van leven. Medewerkers hebben plezier in hun 

werk. We respecteren elkaar en geven elkaar ruimte.  

5.2. Locaties  

5.2.1. Emma  
In 2021 had Emma te maken met een forse covid uitbraak waarbij helaas ook bewoners overleden zijn. Ook 

was en is sprake van een hoog verzuim onder medewerkers. Dit waren voor de medewerkers pittige tijden. 

Medewerkers zijn vol energie door gegaan met het oppakken van de zorg en het door ontwikkelen van de 

kwaliteit van zorg als vastgelegd in een verbeterplan. Medewerkers zijn meegenomen in dit verbeterplan 

waarbij ook onderwerpen vanuit de aandachtsvelden een grote rol hebben gekregen. Door de kort cyclische 

overlegstructuur werden resultaten snel zichtbaar. Door medewerkers mee te laten denken in het oplossen 

van knelpunten, werden oplossingen ook praktisch en effectief aangepakt. Medewerkers werden 

gestimuleerd om hun ideeën in te brengen. Meer en meer wordt gekeken wat medewerkers nodig hebben 

om hun werk goed uit te voeren. De aanpak vanuit ‘Waardigheid en Trots’ helpt hier eveneens bij en zal in 

2022 tot vervolgacties leiden. De samenwerking tussen de verschillende disciplines zoals zorg, welzijn, 

huishouding, gastvrouwen is toegenomen, men weet elkaar steeds beter te vinden. Toch hebben we moeten 

constateren dat mede door de moeilijke corona perioden het lastig was de ingezette verbeteringen vast te 

houden. In november 2021 heeft de IGJ een inspectiebezoek gebracht aan Emma. De uitkomsten daarvan 

hebben veel overeenkomsten met de uitkomsten uit de audits en worden planmatig gezamenlijk/

integraal opgepakt zodat Emma geheel gaat voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Wet ‘zorg en 

dwang’ (WZD) en Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
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5.2.2. Meesplein 

Het jaar 2021 stond voor Meesplein in teken van hard werken en zeer veel werk is er verzet. Naar aanleiding 

van de IGJ bezoeken in oktober 2020 lag begin 2021 een plan van aanpak met vele acties die opgepakt 

moesten worden. Een interim locatiemanager stuurde dit proces direct aan. In de zomer heeft de interim 

verpleegkundige het stokje overgepakt van deze manager en heeft Meesplein aangestuurd. Per 2022 is de 

vacature van locatiemanager Meesplein voor vast ingevuld. Het harde werken heeft wel zijn vruchten 

afgeworpen. Tijdens de audit in de zomer kwam Meesplein in aanmerking voor een keurmerk! Ook bij 

Meeplein hebben we moeten constateren dat mede door de moeilijke corona perioden het lastig was de 

ingezette verbeteringen vast te houden. IGJ heeft in november deze locatie opnieuw bezocht en een rapport 

uitgebracht. Momenteel wordt evenals voor Emma hard gewerkt om de geconstateerde tekortkomingen weg 

te werken opdat ook Meesplein de kwaliteit zorg garandeert. 

 

5.2.3. Open Vensters 
Terugkijkend op 2021 komt vooral de veerkracht bij de zorgteams naar voren. De enorme sociale 

betrokkenheid bij elkaar, bereidheid om uitdagingen te zien in veranderingen. Trots dat de teams Open 

Vensters het keurmerk hebben behaald Er is hard gewerkt om de kwaliteit op hoog niveau te krijgen en te 

houden en de open feedback cultuur heeft daar beslist aan meegedragen. Ook Open Vensters heeft te 

maken met diverse vacatures, de teams hebben in 2021 de keuze gemaakt om het rooster gevuld te krijgen 

met zo min mogelijke inzet van uitzendkrachten en ZZP-ers. De samenwerking tussen de zorgmedewerkers 

en de medewerkers Welzijn is in 2021 gegroeid. Vanaf 2022 ligt er de uitdaging om de transitie te maken 

naar meer verpleeghuiszorg. Daarnaast zijn plannen in voorbereiding voor een bouwkundige aanpassing 

van KSW waardoor medewerkers meer efficiënt ingezet kunnen gaan worden. Realisatie van deze 

verbouwingen staan gepland in 2023.  

 

5.2.4. Hof van Ammers 
Ook in 2021 is de grote mate van gastvrijheid op de Hof van Ammers duidelijk naar voren gekomen en na 

het vertrek van de vaste locatiemanager hebben zowel de interim locatiemanager als de nieuwe 

locatiemanager zich welkom gevoeld. De inzet van medewerkers is groot evenals de betrokkenheid bij de 

bewoners en de bereidheid tot helpen. De medewerkers kennen de bewoners, zijn veelal zelf afkomstig uit 

de nabije omgeving. Daardoor is men ook bereid om een extra stap te zetten en bij plotse roosterproblemen 

samen te kijken naar oplossingen. Tegelijkertijd betekent deze nabijheid ook dat medewerkers zich steeds 

bewust moeten zijn privé en werk te scheiden. Aandachtspunt voor de Hof van Ammers in 2021 is de 

samenwerking met de lokale huisarts. In 2022 wordt getracht tot passende werkafspraken te komen.   
 
5.2.5. Graafzicht 
In 2021 hebben de teams op Graafzicht de schouders er onder gezet. Helaas zowel in februari als in 
november was er sprake van covid besmettingen. De aanpak in november verliep gestroomlijnder dan 
daarvoor. De medewerkers hebben daarbij ontwikkelingen doorgemaakt. En het was fijn dat uit de audits 
vervolgens voor twee teams keurmerken volgden. De loyaliteit in de teams is groot, evenals de 
betrokkenheid bij de medewerkers. De zorg die gegeven wordt is zorg die vanuit het hart komt. Graafzicht 
heeft in 2021 wel te maken gehad met leegstand. Voor 2022 ligt de focus op de transitie van verzorgingshuis 
naar verpleeghuis. De komende maanden zal er extra aandacht nodig zijn voor implementatie van de WZD. 

  

5.3. Kwaliteit  

Audits 

In 2021 heeft een reguliere tussentijdse audit door de onafhankelijke certificerende instantie ‘Walvis 
Certificatie’ plaatsgevonden. Conclusie was dat Present aan de norm ISO 9001:2015 voldoet.  
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Present is in 2021 een samenwerking aangegaan met Care & Quality Institute. Care & Quality Institute is 
een onafhankelijk kwaliteitsinstituut dat door onaangekondigde audits teams inzicht geeft in de kwaliteit van 
zorg.  

Tijdens de audit wordt een breed scala aan onderwerpen getoetst:  

Persoonsgerichte 
zorg 

✓ Medicatie 
✓ Risicovolle en 

voorbehouden 
handelingen 

✓ Hygiëne en 
infectiepreventie 

✓ Risicosignalering 

✓ Calamiteiten 
✓ Veiligheid 

hulpmiddelen 
✓ Onvrijwillige zorg 
✓ Dossier 
✓ Cliëntgerichtheid 
✓ Deskundigheid en 

beschikbaarheid 
zorgverleners 

✓ Beroepshouding en 
bejegening 

✓ Woon- en 
leefomgeving 

✓ Participatie 
✓ HACCP 
✓ Klachten 
✓ Cliëntenraad 
✓ Toepassing PDCA 

 

Van iedere audit wordt een rapportage gemaakt. Op basis van deze rapportage gaat de locatie aan de slag 

met het oppakken van de verbeterpunten. Rode draden worden in de aandachtsvelden besproken, zodat 

bijvoorbeeld protocollen kunnen worden verbeterd.  

 

LPZ 

Naast het auditprogramma van Care & Quality, is ook de jaarlijkse LPZ meting weer uitgevoerd. LPZ staat 

voor Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit. De LPZ meting is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke 

meting van de kwaliteit van de basiszorg in de gezondheidzorg. In 2019 is deze meting voor het eerst 

geweest. De kracht van de meting is dat niet alleen de gegevens van de eigen instelling worden 

gerapporteerd, maar dat die ook zijn af te zetten tegen de landelijke cijfers.  

 

Conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn de kwaliteitsindicatoren over 2021 gemeten. Doordat de 

LPZ meting inzicht geeft in deze indicatoren, hoeft er geen aparte meting plaats te vinden. Over 2021 wordt 

naast de door het Zorginstituut verplicht gestelde indicatoren, tevens gerapporteerd over 2 optionele 

indicatoren. Present heeft gekozen voor onderstaande indicatoren:  

- Percentage cliënten met decubitus categorie 2 of hoger; 

- Percentage cliënten op de afdeling waarbij middelen en maatregelen zijn toegepast (ongeacht type). 

 

De keuze van deze indicatoren houdt verband met de LPZ meting. Vanuit deze meting zijn keuzes gemaakt, 

die we willen laten aansluiten op de aangeleverde indicatoren. We hebben ervoor gekozen dezelfde 

indicatoren te meten als in 2020 om zo de focus op deze punten in stand te houden.  

 

Aandachtsvelden 

Op basis van een advies van de verpleegkundige adviesraad is er in 2021 aandacht geweest voor de 

aandachtsvelden. Een aandachtsveld is een inhoudelijk belangrijk thema binnen de zorgverlening aan onze 

bewoners en cliënten. Het is belangrijk dat een aandachtsveld goed functioneert om kwalitatief goede zorg 

te (blijven) leveren aan de bewoner/cliënt. Zo houdt het aandachtsveld alle landelijke ontwikkelingen bij en 

zorgt ervoor dat de protocollen en instructies op orde blijven. Er is aandacht geweest voor een heldere 

beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsvelders. Daarnaast is de bezetting 

opnieuw herijkt.  

 

In september zijn de 5 onderstaande aandachtsvelden gestart met een centrale bijeenkomst:  

- Medicatie 

- Wondzorg, stomazorg en incontinentie 

- Hygiëne en infectiepreventie 

- Wet Zorg en Dwang 

- Zorgdossier 

 

In 2022 zal dit hele proces geëvalueerd worden.  



Jaarverslaggeving 2021 versie 2022-05-28 definitief Pagina|16 

 

 

 

MIC 

Met betrekking tot de MIC is het aantal gemelde incidenten in 2021 vergelijkbaar met 2020. Voor het leren 

en verbeteren op basis van incidenten is er binnen Present een proces ingericht, om dit zoveel mogelijk te 

faciliteren. Ieder team ontvangt maandelijks een overzicht van de meldingen die zijn gedaan in het 

betreffende team. In het werkoverleg wordt dit besproken en indien mogelijk worden verbeteracties uitgezet. 

Daarnaast is er een centrale MIC-commissie, waarin een aandachtsvelder van iedere locatie is 

vertegenwoordigd. Aandachtspunt is de meldingsbereidheid. Deze moet omhoog opdat we de kwaliteit van 

zorg nog verder kunnen verbeteren. 

 

IGJ 

In 2021 hebben geen calamiteiten plaatsgevonden, die we volgens de criteria van de IGJ hadden moeten 

melden. Wel heeft de IGJ in november een bezoek gebracht aan Present locatie Meesplein en locatie 

Emma. Zie hetgeen hierover bij de betreffende locaties is beschreven.  

 

Samen Leren 

Voor het leren en verbeteren op basis van cliëntervaringen is in 2019 gestart met Samen Leren. Samen 

Leren maakt gebruik van de KwaliteitVerbeterCyclus van Vilans. Dit betekent dat er onder medewerkers, 

cliënten en voor kleinschalig wonen de naasten een vragenlijst uitgezet. De vragenlijst bevraagt de 

verschillende doelgroepen op de kwaliteit die ervaren wordt.  De resultaten van de vragenlijsten zijn op 

teamniveau beschikbaar, zo wordt ieder team in staat gesteld om aan de slag te gaan met de eigen 

feedback. Onder leiding van een teamcoach gaat ieder team in gesprek over de resultaten. Deze werkwijze 

hebben we in 2021 voortgezet.  

 

In 2021 is Samen Leren gecombineerd met de scan van Waardigheid en Trots op Locatie. Naar aanleiding 

van deze scan is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak kent 5 ontwikkellijnen. Het plan is 

integraal opgenomen in het jaarplan 2022. In 2021 is onder begeleiding van coaches van Waardigheid en 

Trots gestart met de uitvoering van het plan van aanpak, dit loopt door in 2022.  

 

Zorgkaart Nederland 

In 2021 hebben 52 cliënten gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het waarderen van onze 

dienstverlening op Zorgkaart Nederland. Het gemiddelde van alle beoordelingen in 2021 is een 8,6. 

Tenslotte is ook in 2021 weer de PREM meting voor de thuiszorg uitgevoerd. Resultaten zijn te vinden in 

bijlage G. 

 

Alarmsystemen en Leefcirkels 

Present heeft in haar locaties nog te maken met 3 verschillende alarmsystemen. Deze zijn op leeftijd en 

worden vanaf ca. 2023 niet meer ondersteund. In het traject om de systemen te vervangen wordt gelijk 

ingezet op het ontwikkelen van ‘Leefcirkels’ op in principe de locaties Emma, Meesplein en Open Vensters. 

Binnen de Hof van Ammers wordt gekeken op welke wijze de bewegingsvrijheid van de bewoners kan 

worden vergroot. Binnen Graafzicht zijn de leefcirkels al ingevoerd. Bewoners met dementie krijgen op die 

manier meer bewegingsvrijheid. Present gaat daarbij uit van het principe ‘alle deuren zijn open, tenzij…’. 

Mede gevoed vanuit de Wet Zorg en Dwang werken we ernaar toe dat er meer bewoners gebruik van gaan 

maken. Realisering van de nieuwe alarmsystemen en de ‘Leefcirkels’ is voorzien in 2022-2023.  

 

Zorgtechnologie in de thuiszorg 

In de lockdown-periodes van 2020 heeft Present met behulp van subsidie een aantal tablets (Companen) 

kunnen aanschaffen om met cliënten in de thuissituatie te kunnen beeldbellen. Een beperkt aantal cliënten 

krijgt op die manier nu medicatiebegeleiding (zorg op afstand). Dit vergroot de zelfstandigheid van de 

cliënten en bevordert de therapietrouw met als gevolg een betere effectiviteit van de medicatie. Daarnaast 

vergroot de Compaan het sociale netwerk van cliënten, omdat ze ermee kunnen beeldbellen met familie en 

vrienden. In 2022 vindt een oriëntatie plaats door de wijkteams om de Compaan voor ook andere soorten 

begeleiding te gebruiken. 
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In 2021 heeft een pilot plaatsgevonden in het wijkteam Nieuw Lekkerland waarbij cliënten een Medido 

medicijndispenser thuis krijgen. Deze is gevuld met een baxterrol. De Medido geeft op het juiste tijdstip een 

signaal, waarop de client de medicatie van dat tijdstip uit de Medido kan pakken en kan innemen. De 

wijkverpleging geeft de client instructie en begeleidt het proces. Mocht de client vergeten de medicatie uit de 

Medido te nemen, gaat er een signaal naar een Zorgcentrale, en wordt de client gebeld. Zo nodig gaat de 

wijkverpleging dan meteen naar de client toe. Ook dit apparaat heeft de voordelen van de zelfstandigheid 

van de client, de therapietrouw en grotere effectiviteit van de medicatie.  

 

Inzet van zowel de Compaan als de Medido verhoogt de productiviteit van de wijkverpleging door afname 

van de reistijd. Zeker in het dunbevolkte werkgebied van Present is dit een belangrijke factor. 



 

5.4. Risicoparagraaf  

In het jaarplan 2021 is een risicoanalyse opgenomen. De risico’s die als rood zijn geduid en daarmee als hoog risico worden hieronder toegelicht op 
hun effect in 2021. 

 

De gedetecteerde risico’s 2021 voorzien we ook in 2022. Met ondersteuning van BDO Advisory is een Herstelplan opgesteld voor het uitvoeren van de 
beschreven programmalijnen om exploitatieverbeteringen te realiseren. Het zorgkantoor participeert op een constructieve wijze. Van belang is dat de 
onderliggende oorzaken worden herkend, erkend en weggenomen. In grote lijnen hebben de onderliggende oorzaken betrekking op regionale 
cultuuraspecten en imperfecties in organisatieopbouw; sturing/beleid en beheersing en ‘teruggetrokken’ positionering van Present als zorgaanbieder 
waardoor zij afstand hebben tot andere zorgaanbieders en tot de arbeidsmarkt. Dit zijn elementen die het fundament van de organisatie raken waarop 
ook interventies moeten worden ingezet. Gezien het karakter hiervan vraagt dit echter tijd en vormt daarom een vertragingsrisico in het herstel van 
Present. 

Zie tevens hoofdstuk 7 waarin is aangegeven dat een aantal risico’s werkelijkheid zijn geworden die hebben geleid tot financiële tegenvallers. 

 

 

 

 

Omschrijving risico Beheersmaatregelen  Stand van zaken eind 2021  

Het realiseren van een optimale 
situatie op zorgvastgoed Hof van 
Ammers. Voorkomen 
verlieslatend contract. 

 

HvA is een kleinschalige 
setting met 12 plaatsen 
KSW en 33 plaatsen 
Interne zorg. Door lage Wlz 
bezetting veel verhuur 
tegen lagere vergoeding 
dan de NHC.  

Met woningcorporatie Lek en Waard het 
gesprek aangaan over het terugnemen van 
appartementen. Kijken naar mogelijkheid 
zorg op 1 verdieping. 

 

Met Lek&Waard hebben 
gesprekken plaatsgevonden over 
de huidige situatie en de 
noodzaak bij Present tot 
aanpassingen. Deze gesprekken 
lopen in 2022 door.  

Het terugbrengen van het huidige 
exploitatietekort naar berekend 
optimum. 

 

HvA heeft het grootste 
exploitatietekort. Door 
onvoordelige situatie 
vastgoed en 24-uurs 
zorginzet op kleine groep. 
Verlieslatende legt te veel 
druk op de exploitatie van 
Present. 

Ontwikkelen businesscase om te komen tot 
helder inzicht in realistisch scenario om te 
behalen. 

 

In het herstelplan komt de aanpak 
van de Hof van Ammers terug.   

Voorkeursscenario groei Wlz-
plaatsen. Clustering van 
appartementen en mogelijkheden 
MPT/VPT worden als oplossingen 
meegenomen. 

Terugbrengen van de PNIL in lijn 
met begroting 2021 

PNIL zet het resultaat van 
Present onder druk. Zorgt 
daarnaast voor 

Apart project voor opgezet om de 
capaciteitsplannen per locatie en per team 
(KSW, interne zorg) te bepalen. 

De PNIL inzet is in de loop van 
2021 toegenomen. In november 
zijn de locaties gaan roosteren op 
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen  Stand van zaken eind 2021  

 kwetsbaarheid in 
teamsamenstellingen. 

 

Ontwikkelen van beleid op deelgebieden 
zoals roosteren, inzet uitzendkrachten. 

 

basis van de formatie die volgt uit 
de ZZP mix en op basis van een 
ander dienstenpatroon.  

Bij de thuiszorg is de keuze 
gemaakt dat alleen nog aan 
nieuwe cliënten zorg geboden kan 
worden als het past in bestaande 
routes en er geen PNIL hiervoor 
ingezet hoeft te worden.   

Aanbodgestuurd in zorg nemen 
van cliënten in de wijk i.p.v. 
vraaggestuurd is de belangrijkste 
knop om aan te draaien 

Overhead in lijn brengen met de 
benchmark in de VVT. 

 

Te hoge overhead legt druk 
op de uitvoering van de 
zorg en het algemeen 
rendement van de 
organisatie. Hierdoor risico 
niet aan vereisten van 
financier te kunnen 
voldoen. 

Deelnemen aan de benchmark van 
Berenschot om als eerste stap inzicht te 
krijgen waar Present zit t.o.v. vergelijkbare 
VVT-instellingen. 

 

Present heeft deelgenomen aan 
de benchmark van Berenschot. 
Daaruit bleek dat onze totale 
overheadkosten in lijn zijn met de 
benchmark, maar dat Present 
voor een aantal onderdelen, met 
name de hotelmatige functies als 
keuken en linnenkamer, hogere 
kosten maakt dan vergelijkbare 
organisaties. De inzichten en 
kansen vanuit Berenschot zijn 
meegenomen bij het opstellen van 
het herstelplan.  

Wijkverpleging/thuiszorg 
verbeteren in termen van 
doelmatigheid waardoor Present 
voldoet aan contractafspraken. 
Verbetering van de 
onderhandelingspositie zal leiden 

Thuiszorg is verlieslatend. 
Door achterblijven van 
doelmatigheid t.o.v. andere 
spelers is er geen 
mogelijkheid tot verbetering 
van tarieven en blijft er 

Maandelijks de overzichten doorsturen naar 
de wijkverpleegkundigen. Resultaten 
bespreken in HBO-v overleg. 
Samenwerking opzoeken met Rivas op 
relevante onderdelen zoals schermzorg en 
kennisontwikkeling. 

Doelmatigheid is in 2021 sterk 
verbeterd. Dit heeft bij de 
verzekeraars geleid tot 
aanpassing van de tarieven voor 
2022. Naar verwachting zijn deze 
verre van kostendekkend door het 
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen  Stand van zaken eind 2021  

tot betere tarieven en verhoogde 
plafonds en gunstigere 
afrekening bij overproductie. 

 

sprake van zwaar 
verlieslatende situatie 

 

 grote werkingsgebied van Present 
met relatief gering aantal cliënten 
(veel niet bekostigde reistijd) en 
bepaalde exogene factoren. 

 

Productiviteitsverbetering bij 
medewerkers in combinatie met 
aanbodgestuurd in zorg nemen 
van cliënten zijn speerpunt voor 
2022 om te komen tot een 
kostendekkende exploitatie. 

Te weinig zicht op Covid impact 
zal leiden tot tekort aan 
compensatievergoedingen. 

 

KPI ontwikkelen op Covid  

 

2002: Versobering van 
compensatieregelingen en 
vervallen mogelijkheid om 
overschrijding 
kwaliteitsbudget tgv 
corona-
compensatieregeling te 
brengen. 

Uitvragen bij de locaties hoe de impact van 
Covid kan worden gevolgd om terug te 
keren naar het nieuwe normaal. Op welke 
manier willen de locaties dat dit wordt 
gevolgd. Eventuele overschrijdingen op de 
kwaliteitsgelden budgetten dienen direct 
worden weggewerkt. 

 

Present maakt gebruik van een 
apart kostenplaatsnummer voor 
materiële uitgaven rondom covid.  

Personele bezetting op basis van 
fte-model (WOL-traject) waar in 
2022 mee gewerkt zal worden. 

Kwaliteit van zorg op alle locaties 
voldoet aan de normen. 

 

Het niet goed uitvoeren van 
protocollen binnen de zorg 
leidt tot risico's voor de 
cliënt. Bijvoorbeeld op het 
gebied van de 
medicatieverstrekking 

Verbeterplan per locatie als volgende stap 
op de inventarisatie door Care & Quality. 

 

Twee keer per jaar vinden 
onafhankelijke audits vanuit Care 
& Quality plaats.  

De uitkomsten van die audits 
worden opgenomen in het 
jaarplan per locatie. 

Het verbeterplan per locatie wordt 
besproken in de 
maandgesprekken tussen 
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen  Stand van zaken eind 2021  

locatiemanager en manager 
intramuraal.  

Voor 2022 wordt een uniform 
jaarplan opgesteld. Tevens gaat in 
2022 het meetinstrument Zicht op 
Kwaliteit gebruikt worden door de 
locatiemanagers. 

 

 



 

 

5.5. Meerjarig perspectief – terugblik  

In 2018 is een meerjarig perspectief 2019 – 2021 opgesteld welke vertaald is in een meerjarenplan. Wat 
hebben we bereikt in de periode 2019 tot en met 2021. 

 

Afbeelding: ambities Present 2019-2021 

Voor deze periode stonde drie ambities centraal: 

➢ Beste werkgever in de regio worden: Uit de cijfers van het medewerkersonderzoek van Effectory 

blijkt helaas niet dat we de beste werkgever in de regio zijn geworden. Afgelopen jaren is er 

geïnvesteerd in een passend introductie- en inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, er is 

personeelsbeleid ontwikkeld, de werkkostenregeling is uitgewerkt, Present heeft de zorgbonus zowel 

in 2020 als 2021 aangevraagd én gekregen. Met de keuze voor coördinatoren is een aanspreekpunt 

op de werkvloer gekomen. Kortom, diverse stappen zijn gezet. Uit het medewerker onderzoek komt 

naar voren dat medewerkers communicatie, werkdruk, begeleiding/coaching en samenwerking met 

andere teams zien als punten ter verbetering.  

➢ De strategisch samenwerkingspartner worden: Afgelopen drie jaar heeft Present geïnvesteerd in 

samenwerkingsrelaties met collega-zorgorganisaties, gemeenten, zorgkantoor, deelname aan twee 

leernetwerken. In de zomer 2021 is een start gemaakt met het onderzoeken naar verdere 

samenwerking met zorgaanbieder Waardeburgh. Dit traject loopt door in 2022. In de zomer 2021 heeft 

Present zich terug getrokken uit de samenwerking met het leernetwerk Leren&Doen ook wel 
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Dukenburg samenwerking genaamd. Ook is in 2021 het besluit genomen om niet per 01-01-2022 in 

te schrijven op het aanbieden van hulp in het huishouden in Molenlanden.  

Een sterk merk zijn: afgelopen jaren heeft Present fors geïnvesteerd in de harde/technische kant van 

kwaliteit. Er is een borgingsplan, twee keer per jaar onaangekondigde externe audits, ISO certificering.  

Daarnaast heeft elke locatie in het kader van ‘Waardigheid & Trots op Locatie’ (WOL) ook ingezoomd 

op de ‘zachte’ kwaliteit van de zorgverlening door een scan te maken van de mate waarin Present 

persoonsgerichte zorg biedt zoals bedoeld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Beide kanten 

krijgen hun uitwerking in het jaarplan 2022. Voor de afdelingen kleinschalig wonen is ter voorbereiding 

op het meer persoonsgericht werken een nieuw zorgconcept geformuleerd. Uitgangspunten zijn 

benoemd over de wenselijke manier van leven op een afdeling kleinschalig wonen, maar ook de 

wenselijke manier van werken door onze medewerkers en de benodigde randvoorwaarden vanuit de 

organisatie. Om meer ondersteuning te kunnen geven aan het welbevinden van bewoners met 

psychogeriatrische aandoeningen zijn er 2 parttime muziektherapeuten aangesteld. Via muziek en 

zang kunnen zij soms mensen bereiken, op hun gemak stellen en blij maken, wat op andere manieren 

niet meer goed lukt. 

 

 

  



Jaarverslaggeving 2021 versie 2022-05-28 definitief Pagina|24 

 

 

6| Bedrijfsvoering  

Financiering 
Op het pand Graafzicht is in 2018 bij de Rabobank een lening afgesloten voor 10 jaar ter hoogte van € 
5.500.000,-. De solvabiliteitsratio waarnaar gestreefd wordt is 25%. Hier is geen termijn aan gehangen. 
Intern is het streven om een solvabiliteitsratio van minimaal 30% te hebben. Gezien het moeilijke jaar 2021 
is er nu meer zorg om de ondergrens. De Rabobank volgt de ontwikkelingen bij Present op een nauwgezette 
en constructieve wijze. 
 
P&O 
Vanaf 2021 is de ondersteuning door P&O aan het primaire proces anders georganiseerd: voor elke locatie is 
een koppel van een adviseur en een administrateur het vaste aanspreekpunt voor locatiemanager en 
medewerkers geworden. Dit koppel werkt één dag per week op locatie. Deze nieuwe werkwijze wordt 
gewaardeerd door het primaire proces én P&O: het vergroot de zichtbaarheid en bereikbaarheid en P&O weet 
beter wat er binnen de locatie speelt en nodig is. Ook heeft P&O een aantal (digitale) processen met 
ondersteuning van een LEAN-consultant geoptimaliseerd. Het LEAN-gedachtegoed is daarbij uitgebreid 
doorgenomen met de bedoeling processen continu te blijven verbeteren.     
 
Het project functiehuis is eind 2021 afgerond. Dat betekent dat alle medewerkers nu een geactualiseerde 
generieke functiebeschrijving en -inschaling hebben. Medewerkers met een functie die na actualisatie hoger 
is ingeschaald, hebben het ‘te weinig ontvangen’ salaris met terugwerkende kracht tot zomer 2017 alsnog 
uitbetaald gekregen, conform een toezegging van het bestuur destijds. 
 
Verder is de evaluatie van de coördinator-functie een belangrijk project geweest waarin P&O heeft 
geïnvesteerd. Deze functie is, zoals eerder beschreven, toegevoegd en het effect van deze toegevoegde 
functie is onderzocht. De aanbevelingen vanuit de evaluatie worden in 2022 verder stapsgewijs opgepakt.   
  
Tenslotte is de salarisadministratie per 1-1-2022 formeel uitbesteed. P&O beantwoordt in de nieuwe situatie 
de eerstelijnsvragen rondom salarissen en deze nieuwe taak vereist ook nieuwe kennis en vaardigheden die 
P&O zich eigen heeft moeten maken.    
 

 

Personeelssamenstelling Present 

 
 

Verslagjaar 2021

A Personeel in loondienst Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen

1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal 403 203                                                  

2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend 39 30                                                     

3. Management en ondersteunend 176 86                                                     incl. services

C 2 Verloop Personeel Aantal personeelsleden Aantal fte Opmerkingen

Instroom personeel 141 67 excl. vakantiekr.

Uitstroom personeel 157 65 excl. vakantiekr.
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Opleidingen 

Present is een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een erkend 

leerbedrijf. Ook in 2021 zijn binnen onze locaties medewerkers werkzaam geweest als o.a. leerling-

Verzorgende IG, -verpleegkundige, en -Helpende. Naast deze BBL-trajecten, waarvan er gemiddeld 30-35 

gelijktijdig lopen, bieden we stages aan BOL-leerlingen en maatschappelijke stages. Hoewel het begeleiden 

van leerlingen en stagiairs tijd en energie kost van de werkbegeleiders en praktijkopleiders, zien we dit als 

een belangrijke investering in de toekomst c.q. werving van nieuw personeel daar waar landelijk maar ook 

zeker regionaal gezien sprake is van een toenemende schaarste. 

 

Naast het opleiden voor erkende diploma’s, bood Present ook in 2021 gediplomeerde medewerkers 

mogelijkheden tot het volgen van een beroepsspecialisatie, zoals de opleiding tot Eerstverantwoordelijk 

Verzorgende, Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie of Helpende-Plus.  

 

Verder faciliteert Present een uitgebreid bij- en nascholingsaanbod zodat onze gediplomeerde medewerkers 

in de dynamische context van de ouderenzorg voortdurend bijblijven. Onderdelen van dit aanbod zijn onder 

meer: training in de verpleegtechnische handelingen, klinisch redeneren, rapporteren en dementie. Present 

zet waar mogelijk ‘blended’-leertrajecten in: een combinatie van e-learning en fysieke trainingen. Hoewel met 

name dat laatste in de Corona-periode een uitdaging was door de steeds wisselende regels rondom afstand 

en groepsgrootte, is het met de nodige aanpassingen toch gelukt om de trainingen te blijven verzorgen. Voor 

registratie van de te volgen en gevolgde trainingen maakte Present gebruik van ‘Leerplein’, onze digitale 

leeromgeving. 
 

Tenslotte zijn in 2021 meerdere trainingstrajecten ‘op maat’ ingezet vanwege een specifieke 
opleidingsbehoefte van een individu, een doelgroep (bijvoorbeeld: gastvrouwen, coördinatoren), een team of 
een locatie.  

 

ICT  

Begin 2021 is de nieuwe digitale werkplek gerealiseerd, een standaard Microsoft cloud-oplossing die de 

oude server-infrastructuur van Present heeft vervangen. De implementatie van de digitale werkplek was, na 

o.a. aanleg van een dekkend wifi-netwerk, telefonie ‘in de cloud’ en implementatie van het intranet, de 

laatste stap in het op orde brengen van de noodzakelijke basis voor de bewegingen die Present wil gaan 

maken, zoals beschreven in het IT-beleid.  

 

Na de realisatie van de digitale werkplek is gestart met het onderzoeken van mogelijkheden om het proces 

van toekennen en intrekken van autorisaties bij in- en uitdiensttreding te automatiseren. Gesprekken met IT-

partijen hebben plaatsgevonden en geleid tot een plan van aanpak dat gefaseerd in 2022 uitgevoerd zal 

worden.  

 

Daarnaast is, toen de noodzakelijke randvoorwaarden op orde waren, gestart met het onderzoeken van 

nieuwe mogelijkheden voor de inzet van zorgdomotica, deels gedreven vanuit onze visie op en deels vanuit 

Verslagjaar 2020

A Personeel in loondienst Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen

1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal 467 222                                                  

2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend 33 26                                                     

3. Management en ondersteunend 159 79                                                     incl. services

C 2 Verloop Personeel Aantal personeelsleden Aantal fte Opmerkingen

Instroom personeel 238 96                                                     excl. vakantiekr.

Uitstroom personeel 165 69                                                     excl. vakantiekr.
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de noodzaak tot vervanging van verouderde verpleegoproepsystemen. Ook hiervoor geldt dat input van 

betrokkenen is opgehaald, gesprekken met leveranciers zijn gevoerd, contracten zijn voorbereid en plannen 

zijn gemaakt die in 2022 verder uitgevoerd zullen gaan worden.        
 

Facilitair  

Na de aanpassingen in aansturing van een deel van de facilitaire teams die in 2020 zijn doorgevoerd, is in 
2021 na de vaststelling van een nieuwe MT-structuur, ook de aanpassing in aansturing van de rest van de 
facilitaire teams voorbereid: in de loop 2022 zullen in principe de locatiemanagers de medewerkers van de 
keukens en technische dienst aansturen.  

Verder is uit de Berenschot-benchmark gebleken dat er binnen een aantal facilitaire diensten kansen liggen 
op kostenbesparing. Deze zijn (financieel) opgenomen in het herstelplan en zullen in 2022 concreet invulling 
moeten krijgen.      

 

Inkoop 

Ook in 2021 heeft Present gebruikgemaakt van de Inkoop-dienstverlening door BuroZP. Daarnaast zijn we 
Intrakoop-lid, wat inkoopvoordelen oplevert bij een aantal grote leveranciers. Grote inkoopdossiers die in 2021 
zijn afgerond zijn o.a. arbodienstverlening, BHV-dienstverlening en schilderwerk Graafzicht. Verder zijn de 
eerste inkoopgesprekken gestart met PNIL-leveranciers, in 2022 willen we toewerken naar een ‘preferred 
supplierschap’ op dat dossier. Ook het dossier ‘voeding’ is opgestart en zal verder worden uitgevoerd in 2022, 
waarbij nadrukkelijk wordt gewerkt vanuit een nieuw te ontwikkelen visie op voeding die in haar uitwerking 
effectief en efficiënt is.    

 

AVG/Informatieveiligheid  

In 2021 heeft Present een nieuwe Functionaris gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft in kaart gebracht 
welke AVG-punten er nog niet of onvoldoende zijn geïmplementeerd om tot een volledige AVG-proof 
bedrijfsvoering te komen. Het streven is dat de meeste van deze punten per december 2022 zijn 
geïmplementeerd. Er zijn in 2021 tien datalekken gemeld. Het ging hier in de meeste gevallen om verkeerd 
verstuurde e-mails, verkeerd gearchiveerde documenten of toegang tot documenten/mappen terwijl dat voor 
de betreffende personen niet noodzakelijk was. Gezien de aard en omvang van deze datalekken heeft de 
Functionaris gegevensbescherming besloten deze incidenten niet te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Wel zijn in de meeste gevallen de betrokkenen geïnformeerd. In 2021 is er verder een 
overzicht gemaakt van de te nemen stappen omtrent de NEN7510 norm. Hiervoor is een planning gemaakt 
en een structurele overlegcyclus opgezet. Om een nulmeting te doen op het gebied van de bewustwording 
omtrent cybersecurity is er een phishing campagne opgezet die begin 2022 is uitgevoerd. Hierbij zijn per e-
mail en SMS phishing berichten verstuurd om te meten hoe medewerkers hierop reageren. De resultaten 
hiervan worden meegenomen in het bewustwordingsplan 2022. Tevens is het Privacy Team nog steeds actief 
en heeft deze een signalerende rol met betrekking tot wat er speelt binnen de organisatie. Hiervan wordt de 
Functionaris gegevensbescherming eens per kwartaal op de hoogte gebracht.  

  



Jaarverslaggeving 2021 versie 2022-05-28 definitief Pagina|27 

 

 

7| Financieel beleid   

De doelstelling van Present voor een financieel gezonde organisatie is gesteld op een resultaatspercentage 
van 2%. In 2021 is hier niet aan tegemoet gekomen voor wat betreft het jaarresultaat. Door het grote verlies 
dit jaar bedraagt deze – 2,5%.  

De minimum solvabiliteitseis van de externe financier is 20%, de afspraak is om deze naar 25% te brengen. 
Het betreft de balansratio waarbij het eigen vermogen wordt uitgedrukt als percentage van het balanstotaal. 
Intern wordt gewerkt met een solvabiliteitseis van boven de 30%. Voor 2021 is deze gedaald naar 27,0%.   

Qua liquiditeitsratio wordt gewerkt met een ondergrens van 1,0 welke per 31 december 2021 niet meer is 
gehaald. Oorzaak naast het negatief resultaat is de investeringspost welke voor 2021 aanzienlijk was. Deze 
laatste betreft vooral verbouwingen, uitgaven aan zorghulpmiddelen en uitgaven aan ICT. 

Onderstaand de verschillende ratio’s per jaar op een rijtje 

 2021 2020 

Resultaatsratio -2,5% 0,9% 

Solvabiliteitsratio 27,0% 30,4% 

Liquiditeitsratio 0,9 1,0 

 

Stand van zaken 2021  

Stichting Present sluit haar boekjaar 2021 af met een fors negatief resultaat van € 777k. Desondanks is de 
jaarrekening 2021 opgesteld op basis van ‘going concern’. De volgende grondslagen zijn hiervoor aan de orde. 

• Met ondersteuning van BDO is een nadere analyse gemaakt naar de oorzaken van de financiële 
tekorten en is een Herstelplan opgesteld welke door het bestuur is vastgesteld en door de raad van 
toezicht is goedgekeurd, waardoor het resultaat met ingang van 2022 moet verbeteren naar een 
structureel positief resultaat vanaf 2023.  

• Zorgkantoor VGZ Is op de hoogte van het herstelplan en heeft gelden gereserveerd om de hogere 
productie te financieren en is zo nodig bereid liquiditeitssteun te geven. 

• Huisbankier Rabobank is bereid investeringen te financieren wanneer Stichting Present een duurzame 
trend in verbetering van haar bedrijfsvoering en daarmee resultaten zichtbaar maakt. 

Het jaar 2021 was een moeilijk jaar voor Present. Geheel 2021 heeft de organisatie te maken gehad met 

Covid waardoor kosten hoog opliepen op zowel inzet van personeel als materiële kosten. Een ander 

onderdeel van het lastige jaar komt voort uit de thuiszorg waar geen sprake is van een kostendekkende 

situatie en de kosten in met name de PNIL verder oplopen. 

 

Opbrengsten 

✓ De Wlz opbrengst over 2021 is toegenomen t.o.v. 2020. Dit als gevolge van de doorzettende 

zorgverzwaring welke tot uiting komt in een zwaardere ZZP-mix. Daarnaast is er ook sprake van een 

stijging in de extramurale Wlz-zorg in de vorm van MPT. 
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✓ De thuiszorg is afgenomen in 2021. Er zijn stappen gemaakt in het verhogen van de doelmatigheid.  

Echter is er wel sprake van een lagere opbrengst voor 2021 van € 2.069k (2020, € 2.228k). De ELV 

is op hetzelfde niveau gebleven als in 2020. 

✓ De corona-compensatie is fors toegenomen om de kosten a.g.v. Covid te dekken. Aangezien de 

impact over het hele jaar 2021 werd gevoeld, is deze hoger dan in 2020. 

✓ De overige opbrengsten vallen lager uit doordat het aantal verhuurde appartementen beperkt is 

teruggelopen en de overige baten en lasten voorgaande jaren welke € 283k lager uitvalt dan in het 

voorgaande jaar. 

 

Personeelskosten 

✓ Met name de personele inzet kwam onder druk te staan door een hoog ziekteverzuim van boven de 

9%. Op enkele zorgafdelingen kon deze oplopen tot boven de 15%. Dit resulteert in hoogoplopende 

personeelskosten op zowel het eigen personeel als de externe inzet. Deze laatste loopt op naar € 

3.158k waar juist bij aanvang van 2021 werd ingezet op een daling naar € 1.339k. De kosten a.g.v. 

Covid vallen dan ook hoger uit dan in 2020 het geval was. Deze bedraagt in 2021 € 2.679k (2020, € 

1.512k). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de hogere personele kosten 

✓ Ook in 2021 is er sprake geweest van een zorgbonus voor alle medewerkers die zich in hebben 

gezet om de gevolgen van Covid voor cliënten en medewerkers het hoofd te bieden. Het totaal dat 

t.l.v. de jaarrekening 2021 is gebracht bedraagt ruim € 448k (2020, € 1.154k).  

✓ De thuiszorg blijft bij Present een uitdaging om kostendekkend te krijgen. In 2021 is er veel PNIL 

ingezet om de alle zorg te kunnen leveren, € 591k. Dit heeft ertoe geleid dat er een groot verlies is 

geleden op de thuiszorg.  

✓ De kosten voor de behandeldienst zijn hoger uitgevallen t.o.v. 2020 omdat het effect zichtbaar wordt 

van de overstap naar de nieuwe duurdere behandeldienst voor een heel jaar. Deze verandering is 

ingegaan in juni 2020. 

 

Overige bedrijfskosten 

✓ Dat Covid ook gevolgen heeft voor de overige bedrijfskosten valt op te maken uit de toename van de 

algemene kosten en de patiënt en bewonersgebonden kosten.  

✓ De voorzieningen hebben een grote dotatie gehad in 2021 welke bijna volledig is toe te schrijven 

aan de voorziening voor Langdurig Zieken welke is toegenomen met € 406k. Een groot gedeelte van 

deze toename is het gevolg van long-Covid. Present gaat er vanuit dat deze kosten gecompenseerd 

zullen worden. 

✓ Nieuw in 2022 is de voorziening ‘45-jaar dienstverband’. Deze voorziening is gevormd op basis van 

de vigerende CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en is bedoeld voor 

medewerkers die 45 jaar in de zorg werkzaam zijn en van de regeling om vervroegd met pensioen te 

gaan gebruik willen maken. De dotatie bedraagt € 275k.  

 

Resultaat  

Al met al wordt het jaar afgesloten met een tekort van € 777k. Dit werkt door in de liquiditeitsontwikkeling. 

Ook komt door dit negatieve exploitatieresultaat de minimaal vereiste solvabiliteit onder druk te staan. Naast 

de invloed van Covid is er echter ook sprake van structurele tekorten in de exploitatie op de thuiszorg en 

enkele locaties van Present welke met gerichte maatregelen in 2022 omgebogen moeten worden. 
 

Van 2021 naar 2022 

2022 staat in het teken van herstel. In de eerste maanden van 2022 is een herstelplan opgesteld waarin een 
5-tal programmalijnen zijn benoemd die Present weer financieel gezond moet maken. Een aantal van deze 
programmalijnen zullen in 2022 reeds worden uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat de verwachting is dat over 
2022 nog wel een exploitatie tekort zal zijn door de transitie van verzorgingshuis- naar verpleeghuiszorg 
welke in 2023 zal worden afgerond.   
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Begrotingsvergelijking Present  (geconsolideerd)

Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2020 2021 2021 2022

€ € € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 26.788.774 23.893.637 28.973.221 27.219.007

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 1.346.852 2.309.021 684.736 292.383

Overige bedrijfsopbrengsten 1.510.665 1.440.899 1.208.531 1.382.380

Som der bedrijfsopbrengsten 29.646.291 27.643.557 30.866.488 28.893.770

BEDRIJFSLASTEN:

- Personeelskosten in loondienst 16.332.280 16.342.883 17.548.632 18.156.365

- Behandeldienst 631.539 765.670 863.971 825.616

- Overige personeelskosten niet in loondienst 2.673.064 1.339.322 3.158.599 1.234.087

- Overige personeelskosten 1.780.519 798.309 1.297.811 955.902

Personeelskosten 21.417.401 19.246.184 22.869.013 21.171.970

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 790.633 921.965 892.906 922.615

- Voedingskosten 981.121 1.013.676 1.022.158 1.168.463

- Hotelmatige kosten 359.200 298.552 363.285 316.043

- Algemene kosten 1.630.258 1.589.553 1.842.985 1.754.859

- Patiënt- en bewonersgebonden kosten 684.653 379.509 626.558 427.091

- Onderhoud 764.919 909.717 771.919 738.183

- Energiekosten 582.001 590.687 558.524 616.663

- Huur 2.027.853 2.050.893 2.018.758 2.000.161

- Dotaties en vrijval voorzieningen 48.904                      -   597.232 0

Overige bedrijfskosten 7.078.908 6.832.587 7.801.418 7.021.462

Som der bedrijfslasten 29.286.942 27.000.736 31.563.337 29.116.047

BEDRIJFSRESULTAAT 359.349 642.821 -696.848 -222.277

Financiële baten en lasten -92.243 -95.020 -80.268 -68.875

TOTAAL RESULTAAT 267.106 547.801 -777.116 -291.152
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Bijlagen 

a) Overzicht vergaderingen Raad van Toezicht  

b) Jaarverslag Ondernemingsraad 2021 

c) Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2021 

d) Jaarverslag Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)  

e) Jaarverslag Klachten 2021  

f) Jaarverslag Samen Leren en PREM 2021 

g) Jaarverslag MIC meldingen 2021 

h) Jaarverslag CHIP 2021  

  



 

Bijlage A Nevenfuncties RvB en RvT  

Raad van Bestuur  

Present kent in 2021 een éénhoofdige Raad van Bestuur. Periodiek evalueren de voorzitter Raad van 
Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur de onderlinge samenwerking.  

De Raad van Toezicht heeft Present in 2021, met inachtneming van de Regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen zorg- en welzijnssector, ingedeeld in klasse III. De bezoldiging van de bestuurder is 
vastgesteld door de Raad van Toezicht en ligt binnen de normen en maxima van de WNT. Deze bezoldiging 
staat los van de financiële resultaten van Present. In de jaarrekening komt de bezoldiging van de Raad van 
Bestuur terug inclusief de binnenlandse reiskosten. De Raad van Bestuur heeft in 2021 geen geschenken of 
uitnodigingen aangenomen.  

Naam Functie in raad 
van bestuur 

Interim 
ja/nee 

Functie vervuld 
sinds 

Nevenfuncties 2021  

Mevr. Drs. J.J. 
Louisa-Muller MPM. 

Raad van 
Bestuur 

Nee 01-05-2018 • Het Maanderzand (VVT): lid Raad 
van Toezicht (21-05-2019 - heden) 
 

   

Raad van Toezicht 

Samenstelling  

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De heer Koos Timmer is de voorzitter. De leden hebben 
verschillende achtergronden. De Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk zijn van elkaar en van 
het bestuur. Kennis van en ervaring met de zorgsector wordt geborgd doordat twee leden actief als  
leidinggevende betrokken zijn bij collega-zorginstellingen buiten het werkgebied van Present. Een belangrijk 
uitgangspunt bij de selectie van de leden is lokale binding en betrokkenheid.  
 

 

Naam Taak  in Raad van 
Toezicht 2021 

Nevenfunctie 2021 

De heer J. Timmer Lid vanaf 04-07-2017 

Voorzitter Raad  

Voorzitter Remuneratie cie.   

• Penningmeester St. Evangelisatie Limburg sinds 
2010) 

• Lid Stichting vrienden sleepbootdagen Vianen 
(sinds 2011) 

• Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Passend 
Onderwijs (sinds 2012) 

• Penningmeester stichting vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht (sinds 2013) 

• Voorzitter Energie Coöperatie de Knotwilg (sinds 
2013) 

• Ouderling kerkrentmeester/voorzitter kerkenraad 
PKN (sinds 2016) 

• Financieel adviseur cliëntenraad Syndion (sinds 
2016) 

• Penningmeester Stichting Boerderij en Erf (sinds 
2018) 

• Voorzitter Stichting Administratiekantoor De Lek 
Gelkenes Beheer (sinds 2019) 

• Penningmeester J.W. Ooms Stichting (sinds 
2021) 
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Naam Taak  in Raad van 
Toezicht 2021 

Nevenfunctie 2021 

De heer A. Bosman Lid vanaf 2016 

Vicevoorzitter  

Voorzitter Cie. Fin. Audit 

Lid Cie K&V (t/m nov 2021) 

• Voorzitter Raad van Bestuur Accolade Zorg, 
Bosch en Duin. 

• Voorzitter kerkenraad PKN (sinds 2018) 

De heer M. den Hartog* Lid, vanaf 04-07-2017 

Voorzitter Cie. K&V 

 

• Voorzitter Raad van Bestuur AxionContinu (vanaf 

1 maart 2020) 

• Lid Raad van Toezicht De Passerel – Apeldoorn 

(sinds mei 2017) 

De heer A. Bogerd**  Lid,  vanaf 04-07-2017 

Lid Remuneratie Cie. 

Lid Cie. K&V (vanaf nov 
2021)  

• Voorzitter Raad van Toezicht Humanitas DMH – 
Nieuwegein (sinds 2013) 

• Lid  Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden 
(sinds 2020) 

Mevrouw D. van der 
Stelt  

Lid vanaf 15-05-2019  

Lid cie. Financiële audit 

• Sales Director Trinity Software Center – 
Veenendaal / Kumasi Ghana (sinds 2017) 

• Lid strategisch Audit Committee Ministerie van 
Financiën (sinds 2020) 

• Lid Raad van toezicht stichting Bartimeus -  Zeist 
(sinds 2016) 

• Lid Audit Committee Stichting Bartimeus  - 
Zeist  (sinds 2016)  

• Bestuurslid (secretaris) Stichting “Climbing the 
right tree” – Veenendaal (sinds 2017) 

• Bestuurslid (secretaris) Maxim Nyansa IT 
Solutions Foundation – Accra Ghana (sinds 
2016) 

*      Op voordracht Centrale Cliëntenraad  
**    Op voordracht van de identiteitscommissie Emma en Meesplein  

 

  



 

Bijlage B Raad van Toezicht  

Vergaderingen van de Raad van Toezicht 2021: 

Datum Locatie  

17-02-2021  

26-05-2021:  

16-06-2021  

15-09-2021:   

27-10-2021:  

22-12-2021:  

 

via Teams  

niet doorgegaan 

Open Vensters  

Emma 

Graafzicht  

via Teams 

 

Vergaderingen  

financiële audit commissie 

 

Vergaderingen  

commissie Kwaliteit en 

Veiligheid 

Vergaderingen  

Remuneratie commissie  

 

25-01-2021    Open Vensters  

 

19-04-2021    Via Teams  

 

17-05-2021    Via Teams  

 

06-09-2021    Open Vensters 

 

07-07-2021    Open Vensters 

                      (extra overleg) 

 

08-10-2021    Via Teams 

                      (extra overleg) 

 

18-10-2021    Open Vensters  

 

05-11-2021    Via Teams  

                      (extra overleg) 

 

29-11-2021   Open Vensters  

 

17-12-2021    Via Teams  

                       (extra overleg)  

 

25-01-2021   Open Vensters   

 

01-03-2021    Via Teams 

                       (extra overleg) 

 

29-03-2021    Via Teams  

                       (extra overleg) 

 

17-05-2021    Via Teams  

 

18-10-2021    Open Vensters  

 

29-11-2021    Open Vensters 

01-02-2021   Via Teams  

 

08-03-2021   Open Vensters  

 

12-07-2021   Via Teams  

 

15-11-2021    Open Vensters  
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Werkzaamheden financiële auditcommissie 

In mei 2021 heeft de commissie financiële audit geconstateerd dat de financiële situatie van Present 
zorgelijk was en gevraagd om aanvullende maatregelen. Daarnaast is het toezicht vanuit de commissie 
geïntensiveerd om geplande maatregelen en de implementatie daarvan frequent te monitoren. Naar 
aanleiding van de ontstane situatie heeft de Raad van Toezicht op advies van de financiële auditcommissie 
de goedkeuring van de begroting 2022 ook aangehouden in afwachting van de analyse van de 
achterblijvende resultaten en het opstellen van een Herstelplan met ondersteuning van BDO.  

 

Werkzaamheden commissie Kwaliteit&Veiligheid 

De IGJ heeft einde 2020 een inspectiebezoek gebracht aan Meesplein en haar bevindingen gepubliceerd in 
een rapport. De IGJ heeft haar bevindingen aan de RvT toegelicht. Naar aanleiding van de resultaten is de 
commissie Kwaliteit en Veiligheid met een hogere frequentie bijeen gekomen om met de Raad van Bestuur 
het plan van aanpak ter verbetering van de resultaten te bespreken en de voortgang te volgen. Tevens is in 
overleg met de Raad van Bestuur besloten om op elke locatie van Present een toets op de kwaliteit van zorg 
door Care and Quality te laten uitvoeren. Op deze manier werd kwaliteit van zorg Present breed en op 
onafhankelijk manier getoetst. Ook deze bevindingen en (de voortgang op de) verbeteracties zijn onderwerp 
van gesprek geweest in de overleggen met de Raad van Bestuur. 

 

Begeleidingscommissie samenwerking Waardeburgh – Present  

26-10-2021   Via Teams  

30-11-2021   Open Vensters 

 

De voorzitter Raad van Toezicht (de heer J. Timmer) en de voorzitter Financiële Audit commissie (de heer A. 
Bosman) nemen deel aan deze begeleidingscommissie.  

 

 

Besluiten 2021 Goedkeuring 2021  

➢ Rooster van aftreden (RvT 17-02-2021) 

➢ Resultaatafspraken met bestuurder (RvT 16-06-

2021) 

➢ Decharge aan bestuurder over 2020 (RvT 16-06-

2021) 

➢ Reglement Raad van Toezicht (aanpassingen) 

(RvT 22-12-2021) 

✓ Jaarverslag en jaarrekening 2020 (RvT 16-06-2021) 

✓ Treasury statuut (RvT 15-09-2021) 

✓ Werkbegroting 2022* (RvT 22-12-2021) 

✓ Procuratieregeling 2022 (RvT 22-12-2021) 

✓ Reglement Raad van Bestuur (aanpassingen) (RvT 22-

12-2021) 

 

 

*Dit betreft een voorlopige goedkeuring in afwachting van herstelplan dat eind januari 2022 gereed zal zijn.  
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Samenstelling Raad van Toezicht 2021 

 

Raad van Toezicht Cie. Financiële audit Cie. Kwaliteit & 

Veiligheid 

Remuneratie cie.  

J. Timmer  (voorzitter) A. Bosman (voorzitter) M. den Hartog (voorzitter) J. Timmer (voorzitter) 
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Bijlage C Jaarverslag Ondernemingsraad 2021  

 

Inleiding 

 

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en zorgt voor hun welbevinden. De taak 

van de Ondernemingsraad is vastgelegd in de Wet Ondernemingsraden (WOR). Als advies- en 

inspraakorgaan geeft de Ondernemingsraad gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de 

organisatie. Door regelmatig overleg met de bestuurder en het managementteam en een goed contact met 

de medewerkers, draagt de Ondernemingsraad bij aan een breed draagvlak in de organisatie. Dit 

jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden van de Ondernemingsraad in 2021. 

 

Ook in 2021 hadden we te maken met de gevolgen van het Coronavirus. De Ondernemingsraad is 

betrokken bij alle maatregelen die nodig waren om besmetting te voorkomen. 2021 is opnieuw een jaar 

geweest waarin onze medewerkers zich voor 100% hebben ingezet om de zorg voor de bewoners en 

cliënten van Present te continueren. De druk op het personeel; het extra ziekteverzuim als gevolg van 

Corona; de krapte op de arbeidsmarkt en het structurele tekort aan zorgmedewerkers was in 2021 een 

zorgpunt voor de bestuurder en de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft haar zorgen over de 

werkbelasting en het ziekteverzuim gedeeld met de bestuurder. De uitgaven aan Personeel Niet in 

Loondienst waren een punt van aandacht. De Ondernemingsraad spreekt haar dank en waardering uit voor 

de enorme inzet van de medewerkers. Dankzij hen is het in 2021 gelukt om in collegiale samenwerking 

kwalitatief goede zorg te bieden aan bewoners en cliënten van Present.  

 

Naast het Coronavirus werden een aantal onderwerpen in de Ondernemingsraad besproken zoals onder 

andere studie- en leerwerkovereenkomsten, het medewerkers tevredenheidsonderzoek, het Plan van 

Aanpak RI&E, de preventiemedewerker, de arbodienst en Arboarts, het roosterbeleid, de Management 

Rapportage, het uitstroomonderzoek, wijziging in de MT structuur,  terugdringen Personeel Niet in 

Loondienst, de kerstpakketten, roosteren en ZZP, het bezoek van de Inspectie (IGJ), het Jaarplan 2022 en 

de financiële situatie van Present  

 

In april en oktober 2021 zijn tussentijdse OR-verkiezingen gehouden. Bij de verkiezingen in april is één 

vacante zetel in de kiesgroep Graafzicht en één vacante zetel in de kiesgroep de Hof van Ammers ingevuld. 

Bij de verkiezingen in oktober zijn drie zetels in de kiesgroep Emma/Meesplein, twee zetels in de kiesgroep 

Graafzicht en één zetel in de kiesgroep Open Vensters ingevuld. Na de verkiezingen in oktober zijn alle 

vacatures in de OR ingevuld.  

 

De Ondernemingsraad van Present geeft met dit jaarverslag inzicht in haar werkzaamheden in 2021. Wil je 

meer informatie of ben je geïnteresseerd in het werk van de Ondernemingsraad, kijk dan 

www.presentvooru.nl/or of neem contact op met de voorzitter van de OR.  

 

Ameide, 21 februari 2022 

 

w.g. 
 
Frieda de Lange 

Voorzitter 

 
 

 

 

 

http://www.presentvooru.nl/or
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Taak Ondernemingsraad 

De functie van de ondernemingsraad is tweeledig. De ondernemingsraad heeft zowel tot taak de belangen 

van de werknemers te behartigen conform CAO, WOR en Arbeidstijdenwet alsook door middel van overleg 

met de bestuurder het belang van de organisatie als geheel te dienen. In verband met de vacature van 

Vicevoorzitter vormden de Voorzitter en Ambtelijk secretaris het Dagelijks Bestuur van de 

Ondernemingsraad.  

 
Vergaderingen  

De Ondernemingsraad vergaderde in 2021 elf keer met de bestuurder (op 12 januari, 16 februari, 23 maart, 

20 april, 9 juni, 6 juli, 31 augustus, 21 september, 26 oktober, 30 november en 7 december)  

De OR vergaderde twaalf keer intern (5 januari, 26 januari, 9 februari,16 maart, 13 april, 1 juni, 29 juni, 24 

augustus,14 september, 28 september,19 oktober en 23 november). Een aantal vergaderingen vond online 

plaats via Teams.  

 

Twee weken voor de vergadering heeft het Dagelijks Bestuur van de OR een vooroverleg met de 

bestuurder. Hierbij bespreken we de agendapunten die de bestuurder wil bespreken met de OR en geeft de 

OR aan welke onderwerpen de OR op de agenda wil zetten. Een week voor de overlegvergadering heeft de 

OR een intern overleg. De bestuurder Drs. J. Louisa-Muller en bestuurssecretaris Drs. P. Migchelsen 

hebben alle DOR-vergaderingen bijgewoond. De OR vergaderde in 2021 digitaal. Hiervoor hebben de OR 

leden een laptop in bruikleen. 

 
Communicatie achterban 

De OR deelt informatie met de achterban via PIP. Op PIP heeft de OR een eigen pagina waarop informatie 

over de OR staat. Na iedere DOR vergadering worden de besproken punten gecommuniceerd en geven we 

een toelichting op de zaken waar we mee bezig zijn. Ook worden de tussentijdse verkiezingen gepubliceerd 

via PIP. Naast communicatie via PIP hebben OR-leden direct contact met collega’s. In november heeft de 

OR een achterbanraadpleging gehouden over het centraliseren van het roosteren.   

 

OR spreekuur 

De OR heeft in 2021 geen wekelijks spreekuur ingepland omdat hier te weinig gebruik van werd gemaakt. 

Wel hebben medewerkers de OR per mail benaderd over de volgende onderwerpen: gezond roosteren, 

roosteren in relatie tot de ZZP, de bezetting op de afdelingen, de routes van de thuiszorg, het kerstpakket, 

het stoppen met de dagopvang in Emma, de functiewaardering, De OR heeft de gestelde vragen zoveel 

mogelijk beantwoord. 

 
Raad van Toezicht 

Op 11 februari 2021 hebben twee leden van de OR een gesprek gehad met de remuneratiecommissie. 

Hierbij is het functioneren van de bestuurder drs. J. Louisa-Muller besproken.  

 

Op 18 oktober 2021 was een delegatie van de OR aanwezig bij het overleg met de Commissie Kwaliteit en 

Veiligheid. Zowel de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de VVAR waren hiervoor uitgenodigd. 

De Raad van Toezicht organiseert dit overleg om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen Present 

gezien vanuit het perspectief van de OR en CCR.  

 

Onderwerpen die besproken zijn:  

• Lange termijn koers en effect op kwaliteit zorg 

• Persoonsgerichte zorg 

• Zicht op aanpak kwaliteit 

• Borgen van kwaliteit. 

 

Op 9 november 2021 stond het jaarlijkse dialoogdiner gepland. Als gevolg van de Coronamaatregelen kon 

dit niet doorgaan. 
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Artikel 24 overleg  

Op 9 maart 2021 vond het jaarlijkse artikel 24 overleg plaats tussen bestuurder en OR waarbij eveneens 

twee leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren. In dit overleg werd vooruit gekeken op het beleid in 

2021 en werd teruggeblikt op de onderlinge samenwerking tussen de OR en de bestuurder in 2020. Hierbij 

kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: de gevolgen van Corona, de financiële gezondheid van 

Present, de impact van het IGJ bezoek op de medewerkers van Meesplein, communicatie met 

medewerkers, het terugdringen van Personeel Niet in Loondienst, het medewerkers 

tevredenheidsonderzoek, en het convenant.  

 
Scholing 

Voor 2021 is een Scholingsplan opgesteld. Ieder lid kon van tevoren aangeven waarop hij/zij graag getraind 

wilde worden. Dit mondde uit in een scholingsplan dat zowel aandacht gaf aan de ontwikkeling van de OR 

als geheel (betere samenwerking en een efficiëntere OR), aan de kennisontwikkeling van de diverse OR-

commissies en aan individuele ontwikkeling. In 2021 heeft de OR zoveel mogelijk scholing fysiek gevolgd 

omdat een online training de interactie tussen de deelnemers beperkt.  

 

Op 18 mei 2021 verzorgde SBI Formaat een incompany training voor de OR over de thema’s:  

• taak, positie, rechten en bevoegdheden volgens de Wet op de Ondernemingsraden;  

• de werkwijze van de OR met Commissies,  

• de speerpunten van de OR.  

 

Op 7 september 2021 verzorgde Metamorfase een incompany training over de onderwerpen:  

• Zichtbaarheid van de OR 

• Communicatie van de OR  

• De achterbanraadpleging. 

 

OR-leden hebben individueel of als commissie de volgende cursussen gevolgd om de kennis op het 

commissiegebied te vergroten of eigen vaardigheden verder te ontwikkelen: 

▪ De WOR voor beginners  

▪ Landelijke VGWM dag  

▪ Timemanagement 

▪ Slimmer en effectiever vergaderen 

▪ Deep Democracy 

▪ Landelijke WOR dag. 

  

 

Ingekomen adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2021 

De Ondernemingsraad heeft in 2021 de volgende advies aanvragen en instemmingsverzoeken behandeld 

conform haar bevoegdheid welke is vastgelegd in de Wet Ondernemingsraden (WOR): 

 

Datum Onderwerp WOR artikel Advies/ Instemming 

14-01-2021 Instemmingsverzoek functie 

Preventiemedewerker 

art. 27 lid 1d & art.13 

Arbowet 

Ingestemd 

16-02-2021 Instemmingsverzoek leer- 

werkovereenkomsten 

art. 27 lid 1f Ingestemd met opmerkingen 

04-05-2021 Versoepeling bezoekregeling -

afbouwfase  

 Positief advies 

09-06-2021 Beleid Psychosociale 

Arbeidsbelasting 

Art. 27 lid 1 sub d Ingestemd 

09-06-2021 Persoon preventiemedewerker Art. 27 lid 1 sub d + 

art. 13 Arbowet 

Ingestemd 
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Datum Onderwerp WOR artikel Advies/ Instemming 

08-06-2021 Versoepeling COVID-19 

maatregelen per 10-06-2021 

 Positief advies 

24-06-2021 Versoepeling COVID-19 

maatregelen per 26-06-2021 

 Positief advies 

31-08-2021 Contract met de arbodienst Art. 27 lid 1 sub d Ingestemd 

14-09-2021 Wijziging MT structuur en 

aansturing thuiszorg 

Art. 27 lid 1 sub e Positief advies 

09-12-2021 Outsourcing salaris administratie Art. 25 lid 1 sub e Positief advies 

 Voornemen het roosteren eind 

2022 te centraliseren en 

uitbreiding team roosteraars 

meedenken Dit  was 31 december nog 

niet afgerond en loopt door 

naar 2022 

03-11-2021 Aanpassen werktijden en 

dienstroosters conform ZZP mix 

Art 27 lid 1 sub b Ingestemd met opmerkingen 

20-12-2021 Aangepast roosterbeleid Art 27 lid 1 sub b Ingestemd 

20-12-2021 Plan van Aanpak RI&E Art. 27 lid 1sub b Ingestemd m.u.v. BHV 

 Selectie nieuwe 

preventiemedewerker  

Art 27 lid 1 sub d Dit instemmingsverzoek loopt 

door in 2022 

  

 
Ingekomen stukken ter informatie 2021 

In 2021 heeft de OR diverse stukken ter informatie ontvangen. Deze zijn alle in overlegvergaderingen met de 

bestuurder besproken en diverse keren heeft de OR ook schriftelijk gereageerd, op verzoek van de 

bestuurder of op eigen initiatief. 

▪ Corona/ bezoekregeling/ update per locatie 

▪ IGJ rapport n.a.v. bezoek aan Meesplein 

▪ Meerjarenplan 2020 – 2021 en begroting 2021 

▪ Jaarrekening en jaarverslag 2020 

▪ Medewerkers tevredenheidsonderzoek 

▪ Digitaal in en uitstroom onderzoek 

▪ Functieomschrijving en waardering FWG 

▪ Organogram Present 

▪ Aankondiging bezoek inspectie ARBO 

▪ Plan van aanpak terugdringen PNIL  

▪ RI&E  

▪ Aanvraag zorgbonus. 

 

 
Overige onderwerpen die in 2021 aan de orde zijn geweest: 

▪ Maandelijkse financiële rapportages (MARAP) tot oktober 2021 

▪ Begroting OR  

▪ BHV Beleid 

▪ Naamsvermelding medewerkers in Caren Zorgt. 

▪ Scholing OR 

▪ Gesprek VGWM-commissie van OR met Arboarts is niet doorgegaan door de Coronamaatregelen. 

▪ Beleid inzet vrijwilligers na Corona 

▪ Opname van cliënten in het weekend 

▪ Reactie IGJ op Resultaatsverslag Meesplein 

▪ Weerprotocol 

▪ Plan van aanpak kerst 2021 

▪ Thuiswerkregeling 

▪ Wijziging MT structuur Present 
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▪ Fisc Free en MKSA 

▪ Tijdschrijven volgens CAO 

▪ Evaluatie functie coördinatoren 

▪ Prisma onderzoek Meesplein 

▪ Roosteren 

▪ Aanpassing keuken Emma 

▪ Samenwerking met Waardeburgh 

▪ Tijdige beschikbaarheid inloggegevens voor nieuwe medewerkers. 

 

 
Onderwerpen op initiatief van de ondernemingsraad. 

▪ Slechtweerprotocol. In 2021 heeft de Ondernemingsraad aan de bestuurder voorgesteld dat er een 

slecht weer protocol opgesteld dient te worden, zodat voor iedereen binnen Present duidelijk wat de 

regels zijn als het weer erg slecht wordt. Doel hiervan is dat we goed voorbereid zijn op slecht weer 

en dat er duidelijkheid is voor de medewerkers. Op PIP is het slechtweerprotocol gepubliceerd zodat 

het voor iedereen toegankelijk is. 

 

 
Samenstelling Ondernemingsraad  

De ondernemingsraad startte op 1 januari 2021 met de volgende zeven leden: 

 

Leden ondernemingsraad Taak binnen de OR Vertegenwoordigd locatie: 

Frieda de Lange voorzitter Open Vensters 

Kristy van Driel lid Open Vensters 

Jan Kros lid Open Vensters 

Antoinet de Jongh lid Emma Meesplein 

Harm Jan Vonk lid Emma Meesplein 

Cora van den Herik lid Graafzicht 

Marianne Blaak lid Hof van Ammers 

vacature  Graafzicht 

vacature  Graafzicht 

vacature  Hof van Ammers 

vacature  Emma Meesplein  

 

 

In 2021 kwamen de volgende medewerkers de Ondernemingsraad versterken:  

▪ Per 1 mei 2021 zijn Richard Groeneveld (namens Graafzicht) en Jacoline Bot (namens de Hof van 

Ammers) toegetreden als lid van de OR. Bij de tussentijdse verkiezingen in april 2021 stelden zij zich 

verkiesbaar. 

▪ Op 28 oktober 2021 zijn er tussentijdse verkiezingen digitaal gehouden in samenwerking met 

Inkesta. Hierbij zijn de volgende OR leden gekozen:  

Kiesgroep Emma Meesplein: Diana den Dulk, Jolanda de Man, Erik Meijer  

Kiesgroep Graafzicht: Dirkje Hotting en Lydia Zwijnenburg 

Kiesgroep Open Vensters : Mirjam Molenaar. 
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In 2021 heeft de OR afscheid genomen van drie OR leden:  

• Harm Jan Vonk per 1 mei 2021 

• Antoinet de Jongh per 31 augustus 2021 

• Richard Groeneveld per 28 oktober 2021. 

 

De Ondernemingsraad werd ondersteund en geadviseerd door ambtelijk secretaris Gerda Korevaar-Brand.  

 

Per 31 december 2021 bestond de OR uit de volgende twaalf leden: 

Leden ondernemingsraad Taak binnen de OR Vertegenwoordigd locatie: 

Frieda de Lange voorzitter Open Vensters 

Kristy van Driel lid Open Vensters 

Jan Kros lid Open Vensters 

Mirjam Molenaar lid Open Vensters 

Diane den Dulk lid Emma Meesplein 

Erik Meijer lid Emma Meesplein 

Jolanda de Man lid Emma Meesplein 

Cora van den Herik lid Graafzicht 

Lydia Zwijnenburg lid Graafzicht 

Dirkje Hotting lid Graafzicht 

Marianne Blaak lid Hof van Ammers 

Jacoline Bot lid Hof van Ammers 

 

 

Commissies Ondernemingsraad 

De OR beschikte in 2021 over diverse vaste OR-commissies, die zich toeleggen op het vergaren van kennis 

en het voorbereiden van advies- en instemmingsvragen op het werkgebied van de commissie: 

 

Leden Ondernemingsraad Financiële 

Commissie 

Commissie Sociaal 

Beleid incl. Scholing 

VGWM Commissie 

Achterban 

Antoinet de Jongh         

(tot 31-8) 

 x  x 

Marianne Blaak x    

Frieda de Lange   x  

Kristy van Driel   x x 

Cora v.d. Herik  x   x 

Richard Groeneveld     

(tot 28/10) 

x x   

Jan Kros    x  

 

Diverse OR-leden maakten onderdeel uit van commissies of werkgroepen zoals de ARBO-werkgroep, en de 

werkgroep RI&E  
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Bijlage D Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2021 

De kwaliteit van de zorg voor de cliënten staat voor de Centrale Cliënten Raad voorop. Bij 
alles wat we doen vragen we ons af of het anders of beter kan vanuit het oogpunt van de 
cliënten. 
 
 
Inleiding 

De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 
(WMCZ 2018). Deze wet benoemt de onderwerpen waarvoor een advies- of instemmingsrecht van de 
cliëntenraad geldt. Daarnaast kan een cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die 
voor cliënten van belang zijn.  
 
Voor iedere locatie van Present is een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraden van Emma/Meesplein, Hof 
van Ammers, Graafzicht en Open Vensters, overleggen met de locatiemanager over zaken die van belang 
zijn voor de cliënten van de betreffende locatie. 
 
Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad. In deze raad komen zaken aan de orde die voor alle cliënten van 
Present van belang zijn. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale 
cliëntenraden en heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur van Present. In dit verslag geeft de 
Centrale Cliëntenraad van Present een overzicht van haar activiteiten in 2021. 
 
In 2021 hadden we opnieuw te maken met het Coronavirus maar gelukkig hoefden we de deuren niet te 
sluiten voor bezoek. Er is hard gewerkt om besmettingen te voorkomen. Hierdoor was het aantal besmette 
cliënten minder dan in 2020.  
 
In 2021 heeft de CCR zowel fysiek als via Teams vergaderd. Hierdoor kon het werk van de CCR doorgaan 
volgens planning. 
Graag willen we onze waardering uitspreken voor de inzet van Present medewerkers om de zorg voor 
bewoners en cliënten te continueren. 
 
 
Samenstelling van de CCR  

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van de lokale cliëntenraden van de verschillende 
locaties van Present. Per 1 januari 2021 was de samenstelling van de CCR als volgt: 
 

Naam Afgevaardigde van locatie: Functie: 

Mevrouw W. Verbaas Hof van Ammers, Groot-Ammers Voorzitter 

De heer K. van Oort Open Vensters, Ameide lid 

Mevrouw S. van Vuren-Vuurens Open Vensters, Ameide lid 

De heer J. van Baren Emma/Meesplein, Leerdam secretaris titulair 

De heer B. Feenstra Emma/Meesplein, Leerdam lid 

De heer E. Hamerpagt Graafzicht, Bleskensgraaf lid 

De heer T. Bezemer Graafzicht, Bleskensgraaf lid 

 
 
In 2021 hebben de volgende wisselingen binnen de CCR plaatsgevonden. Per 1 februari 2021 is Mevrouw S 
van Vuren-Vuurens gestopt. Met ingang van 1 juli 2021 stopte de heer K. van Oort met zijn werk voor de 
CCR en is de heer H. Korevaar CCR lid geworden. Vanwege de nieuwe medezeggenschapsregeling heeft 
iedere lokale cliëntenraad één vertegenwoordiger in de CCR. Als gevolg hiervan hebben de heer B. 
Feenstra en de heer E. Hamerpagt per 31 juli 2021 afscheid genomen van de CCR.  
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Aangezien de benoemingstermijn van de heer J. van Baren afliep is de heer T. Bezemer per 1 juli 2021 
benoemd als vice voorzitter. De CCR werd in 2021 ondersteund door ambtelijk secretaris Mevrouw G. 
Korevaar-Brand.  
 
Per 31 december 2021 was de samenstelling van de CCR als volgt: 
 

 Afgevaardigde van locatie: Functie: 

Mevrouw W. Verbaas Hof van Ammers, Groot-Ammers Voorzitter 

De heer H. Korevaar Open Vensters, Ameide lid 

De heer J. van Baren Emma/Meesplein, Leerdam lid 

De heer T. Bezemer Graafzicht, Bleskensgraaf Vice Voorzitter 

 
  
Vergaderingen CCR 

De CCR heeft in 2021 negen keer een overlegvergadering gehad met de bestuurder en de 
bestuurssecretaris (21 januari, 25 februari, 14 april, 27 mei, 5 juli, 22 juli, 9 september, 25 oktober en 16 
december). Met ingang van 31 juli 2021 is de CCR gestart met extra interne vergaderingen welke twee 
weken voor de overlegvergadering plaatsvinden. In 2021 vergaderde de CCR vijf keer intern ( 2 augustus, 
26 augustus, 7 oktober, 2 december en 13 december). We vergaderen aan de hand van een vastgestelde 
agenda welke door het dagelijks bestuur wordt voorgesproken tijdens een agendaoverleg met de bestuurder 
en de bestuurssecretaris. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en vastgesteld. 
 
 

Contact Raad van Toezicht  

Op 25 februari 2021 hebben twee leden van de CCR een gesprek gehad met de remuneratie-commissie 

waarbij het functioneren van de bestuurder drs. J. Louisa-Muller is besproken.  

 

Op 18 oktober 2021 was een delegatie van de CCR aanwezig bij het overleg met de Commissie Kwaliteit en 

Veiligheid. De Ondernemingsraad en de VVAR waren hiervoor ook uitgenodigd. De Raad van Toezicht 

organiseert dit overleg om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen Present gezien vanuit het 

perspectief van de CCR en OR. Hierbij is gesproken over de volgende onderwerpen: 
De algemene gang van zaken binnen Present, de lange termijn koers en effect op kwaliteit zorg, 
persoonsgerichte zorg, zicht op aanpak kwaliteit en het borgen van kwaliteit.  
 
Vanwege de Coronamaatregelen werd het geplande dialoogdiner op 9 november 2021 geannuleerd.  
 
 

Scholing CCR 

Als gevolg van de Corona maatregelen heeft de CCR in 2021 geen incompany training ingepland.  
Twee leden van de CCR hebben een driedaagse voorzitters training gevolgd bij het LOC.  
 
 
Externe bijeenkomsten 

In april 2021 heeft de CCR deelgenomen aan een stakeholdersbijeenkomst langetermijnstrategie met als 
doel input te verzamelen om te komen tot een langetermijnstrategie en visie van Present. Met verschillende 
gremia is van gedachten gewisseld over de toekomst waarin een zorgkloof dreigt te ontstaan vanwege het te 
kort aan zorgmedewerkers en een toenemend aantal ouderen. Om de zorgkloof aan te pakken is 
samenwerking tussen (zorg)organisaties en gemeenten een must.  
 
Op 7 oktober 2021 heeft een CCR lid deelgenomen aan het symposium “De reis van de cliënt”. De 
organisatie hiervan was in handen van Ketenzorg Dementie Waardenland. Tijdens dit symposium werd door 
diverse zorgaanbieders een samenwerkingsverband ondertekend.  
Op 29 november heeft een CCR lid online deelgenomen aan het LOC symposium Waardigheid &Trots.  
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Gesprek met het Zorgkantoor 

Present zet in op een hele goede relatie met het Zorgkantoor hetgeen de CCR ook onderschrijft. Onze 

ervaring is dat zorgkantoren een actieve cliëntenraad waarderen. De Centrale Cliëntenraad heeft ieder 

najaar een overleg met het zorgkantoor. Dit overleg biedt kansen voor de Cliëntenraad om knelpunten van 

de zorgaanbieder aan de orde te stellen. Door het stellen van vragen en het aandragen van oplossingen 

dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg door Present. 
 
Op 10 september 2021 hebben twee CCR-leden deelgenomen aan het jaarlijkse gesprek met het 
Zorgkantoor. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen op tafel: Beleidsmatige ontwikkelingen Present, de 
medezeggenschapsregeling, ontwikkeling van de CCR, de betrokkenheid van de CCR bij de visie op KSW 
en de visie op voeding; harmonisatie van bewoners gebonden kosten en huisregels passend bij de locatie, 
de rol van het zorgkantoor bij de overgang van wijkzorg (ZVW) naar WLZ en indicatiestelling vanuit  het CIZ. 
Daarnaast is gesproken over het jaarplan 2022, de financiële ontwikkelingen van Present, de regionale 
samenwerking en het kwaliteitssysteem.  
 
 

Presentaties voor de CCR 

Op 22 juli 2021 verzorgde Rianne Huijsman, kwaliteitsadviseur,  een presentatie over de resultaten van de 

360° meting Samen Leren waarin de cliënttevredenheid jaarlijks wordt onderzocht.  

 

Op 7 oktober 2021 verzorgde AVG functionaris Liza van der Wolde een presentatie over de AVG & Privacy 

en het delen van informatie met de cliëntenraden. Hierbij zijn afspraken gemaakt welke cliëntgegevens 

gedeeld mogen worden met de cliëntenraden. 

 
 

Gespreksonderwerpen CCR 

De volgende onderwerpen zijn in 2021 door de CCR besproken:  

• Corona Present Breed en versoepeling van COVID maatregelen 

• Vaccinatiebeleid binnen Present 

• Hygiëne en infectiepreventie 

• MIC meldingen 

• Bezoek IGJ Emma en Meesplein 

• Evaluatie Samen Leren 360º meting 

• Het Prisma onderzoek 

• Organigram 

• Overleg met zorgkantoor (1x per jaar) 

• Zinvolle dagbesteding 

• Beleidsnota besturingsvisie en model  

• Rust op de huiskamers 

• Actualisering visie en beleid KSW 

• Vacature geestelijk verzorger 

• Beleid omgaan met fases van dementie 

• De Present Cent 

• Huisregels Present 

• Organisatieontwikkelingen 

• Wijziging MT structuur en aansturing thuiszorg 

• Jaarverslag en jaarrekening 2020 

• Concept Jaarplan 2022 op basis van het kwaliteitsjaarverslag 

• CCR-Begroting 2021 

• Financiële gegevens MARAP 
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• Beleid zorg rondom het levenseinde 

• Beleid Wet Zorg en dwang en WZD-functionaris  

• WZD Rapportage IGJ 

• Werkproces aannemen leden cliëntenraad en notulisten  

• Samenwerking met Waardeburgh 

• Het delen van cliëntmutaties met de cliëntenraad conform de AVG  

• Kostenharmonisatie voor aanvullende diensten in 2022. 

 
 

Adviezen & instemmingen 2021 

Over onderstaande onderwerpen is door de CCR ingestemd of advies uitgebracht conform haar 

bevoegdheid op basis van de WMCZ 2018. 

 

Datum Onderwerp Artikel WMCZ Advies 

26-01-2021 Benoemen WZD functionaris 8.1 a b WMCZ 2018 Ingestemd 

23-04-2021 WZD beleid 8.1 a b WMCZ 2018 Ingestemd 

04-05-2021 Versoepeling bezoekregeling 
Covid-19 

8.1 WMCZ 2018 Positief advies 

08-06-2021 Verdere versoepeling Covid-19 
Maatregelen  

8.1 WMCZ 2018  Positief advies 

15-06-2021 Beleid zorg rond het 
levenseinde 

8.1 WMCZ 2018 Ingestemd 

23-06-2021 Verdere afbouw Covid-19 
maatregelen  

8.1 WMCZ 2018 Positief advies 

26-07-2021 Jaarverslag en jaarrekening 
2020 

7.1 sub g WMCZ 2018 Positief advies  

18-09-2021 Beleidsvoorstel MT structuur en 
aansturing thuiszorg 

7.1 WMCZ 2018 Positief advies 

23-12-2021 Aansluiting bij externe 
klachtencommissie onvrijwillige 
zorg (KCOZ) en aanpassing 

8.1 sub a WMCZ 2018 Ingestemd 

 Jaarplan Present 2022 8.1 sub a WMCZ 2018 Dit instemmingsverzoek is 
niet afgerond in 2021 

 
 
Medezeggenschapsregeling en Huishoudelijk reglement 

Op 1 juli 2020 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018 in werking getreden. 

Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten en geeft de cliëntenraden van zorg instellingen meer 

invloed op zaken die direct te maken hebben met het dagelijks leven van cliënten. Het adviesrecht van 

cliëntenraden is vervangen door instemmingsrecht en instellingen moeten hun samenwerking met de 

Centrale Cliëntenraad vastleggen in een medezeggenschapsregeling.  

 

De Centrale Cliëntenraad heeft in samenwerking met de bestuurder een nieuwe medezeggenschaps-

regeling opgesteld met een addendum vergoedingen. Beide documenten zijn op 5 juli 2021 ondertekend. 

Daarnaast heeft de CCR een huishoudelijk reglement vastgesteld dat voldoet aan de nieuwe wetgeving. 

 
 
Toekomstvisie en speerpunten in 2022 

Voor 2022 hoopt de Centrale Cliëntenraad dat het weer mogelijk wordt om zonder maatregelen activiteiten 

te organiseren voor en contact te onderhouden met de bewoners van de huizen van Present en de cliënten 

die thuiszorg ontvangen van Present. Ook hopen we dat het vaccineren van bewoners, cliënten en 

medewerkers tot resultaat heeft dat Corona tot het verleden behoort.              
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We zijn dankbaar dat we stap voor stap de goede richting op gaan ook al realiseren we dat Covid-19 
voorlopig nog niet verdwenen is.  
 
De CCR streeft ernaar om leden te hebben met een directe betrokkenheid  bij de zorg en het wonen binnen 
Present. Doordat de cliënten die bij Present komen wonen een hoog Zorg Zwaarte Pakket moeten hebben is 
men vaak niet meer in staat om zitting te nemen in de Cliëntenraad.  
 
De wens is dat in 2022 voor de locatie Meesplein een aparte cliëntenraad wordt opgericht. Hiervan zal één 
persoon worden voorgedragen als lid van de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast zal, na het instellen van de 
thuiszorg als aparte tak van dienstverlening, een separate cliëntenraad worden gevormd voor de thuiszorg. 
Een vertegenwoordiger van deze cliëntenraad zal lid worden van de CCR. 
 
De CCR wil in 2022 meer betrokken worden bij gezond en lekker eten. Hiervoor zal een CCR lid deelnemen 
aan de werkgroep voeding. Ook nemen CCR leden regelmatig deel aan de warme maaltijd om te ervaren 
hoe het is  om te dineren bij Present..  
 
In 2021 is Present gestart met de verkenning van een mogelijke samenwerking tussen Present en 
Waardeburgh. De CCR wil tijdig in dit traject worden betrokken zodat de belangen van de bewoners en 
cliënten van Present worden behartigd. De CCR heeft op dit onderwerp een adviesrecht. In 2022 maakt de 
CCR deel uit van de meedenkgroep. Daarnaast wil de CCR contact onderhouden met de CCR van 
Waardeburgh. 
 
In 2022 streeft de CCR ernaar om tijdens interne vergaderingen een deskundige uit te nodigen om een 
toelichting te geven over onderwerpen die van belang zijn voor de CCR. Hiervoor staan al gesprekken 
gepland met Present Advies over de intake- en opname van nieuwe bewoners en met een zorginkoper van 
het zorgkantoor over de vergoedingen vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en het 
Volledig Pakket thuis. Gezien de toekomstige ontwikkelingen waarin de thuiszorg enorm zal toenemen is het 
noodzakelijk om ons daar op voor te bereiden.     
 
De Centrale Cliëntenraad wil in 2022 fysiek trainingen gaan volgen. Als dit door Corona maatregelen niet 
mogelijk is zullen trainingen online gevolgd worden zodat we onszelf blijven ontwikkelen. In samenwerking 
met het LOC zal in 2022 een incompany training worden georganiseerd.  
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Slotopmerking 

De Centrale Cliëntenraad kijkt terug op 2021 als een jaar waarin we, ondanks alle beperkingen door de 

Coronamaatregelen, zo goed mogelijk vorm hebben gegeven aan de medezeggenschap van cliënten en 

bewoners van Present. Er is een goede samenwerking binnen de raad en ook het overleg en de 

samenwerking met de Raad van Bestuur is prima. De Centrale Cliëntenraad wil in een vroegtijdig stadium 

geïnformeerd en geraadpleegd worden over voor cliënten van belang zijnde onderwerpen en plannen. Via 

het periodieke CCR overleg met de bestuurder worden we betrokken bij de ontwikkelingen binnen Present.  

 

De CCR wil in 2022 een actieve bijdrage blijven leveren. We volgen alle plannen en ontwikkelingen binnen 

Present op de voet en willen graag tijdig geïnformeerd en betrokken worden. Het hoofddoel van de CCR 

was, is en blijft het bevorderen van kwalitatief goede zorg voor onze intramurale bewoners en extramurale 

cliënten. 
 
De Centrale Cliëntenraad van Present heeft met dit jaarverslag inzicht willen geven in haar werkzaamheden 
in 2021. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in het werk van de Centrale Cliëntenraad, kijk dan 
www.presentvooru.nl/ccr of neem contact op met de voorzitter van de CCR.  
 
Ameide, 21 februari 2022 
 
Namens de Centrale Cliëntenraad van Present, 
 
 
w.g.       w.g. 
       
Mw. W. Verbaas - de Bruin, voorzitter   Dhr. T. Bezemer, vice voorzitter 

  

http://www.presentvooru.nl/ccr
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Bijlage E Verpleegkundige en Verzorgende 
Advies Raad 2021 

Inleiding: 

Stond het jaar 2020 in het teken van Corona, 2021 niet minder...een jaar van overleven, veel ziekte en uitval 

onder de collega's waardoor het werk van de VVAR in de knel kwam. Ook onder de VVAR-leden zelf was er 

de nodige uitval door Corona en de gevolgen ervan. 

Vergaderingen die daardoor niet door konden gaan, of werden uitgesteld. 

December 2020/januari en februari 2021 is er geen vergadering geweest, alleen in februari is er via teams 

vergaderd met de bestuurder om de lopende zaken te bespreken. 

 

Samenstelling en Formatie 

Samenstelling van de  VVAR in  januari 2021: 

 Leden Taken Vertegenwoordiging 

locatie 

Willemijn de Jong Voorzitter + algemeen lid Hof van Ammers 

Janny van Pelt Vice voorzitter + algemeen lid Graafzicht 

Marianne den Hartog Algemeen lid Graafzicht 

José Pater Algemeen lid Emma 

Denise Stam Algemeen lid Open Vensters 

Lieke Kwakernaak Algemeen lid Open Vensters 

 

In februari verliet Jose Pater de VVAR i.v.m. vertrek bij Present/ andere baan 

De vacature die daardoor open kwam werd opgevuld door Astrid Vink, verpleegkundig bij het thuiszorgteam 

van Graafzicht. Helaas gaf Marianne de Hertog in november aan ook te vertrekken i.v.m. een baan elders. 

 

Eind 2021 had de VVAR de volgende samenstelling 

Leden Taken Vertegenwoordiging 

locatie 

Willemijn de Jong Voorzitter + algemeen lid Hof van Ammers 

Janny van Pelt Vice voorzitter + algemeen lid Graafzicht 

Astrid Vink Algemeen lid Graafzicht 

Denise Stam Algemeen lid Open Vensters 

Lieke Kwakernaak Algemeen lid Open Venster 

Vacature  Emma/meesplein? 

 

Op de valreep kon de vacature opgevuld worden zodat we in 2022 weer met een voltallige groep van start 

kunnen gaan.  Magda Slagboom (net gediplomeerd) verpleegkundige in de Hof van Ammers komt ons team 

versterken. Zij is dus in januari officieel begonnen. 

Wel blijven we werven op de locatie Emma/Meesplein, want we vinden het belangrijk dat er van alle locaties 

iemand in de VVAR deelneemt. Ook hechten we eraan dat er zowel verpleegkundigen als verzorgenden of 

helpenden in de VVAR deelnemen. In januari 2022 zullen de taken opnieuw verdeeld worden 

 

Vergaderingen: 

In 2021 waren er 8 vergaderingen met de VVAR, vaak in een kleine samenstelling door ziekte en uitval 

4 keer was er een overleg met de bestuurder, Janneke Louisa-Muller en Pien Migchelsen/bestuurssecretaris 

De vergaderingen vonden deels plaats via teams, waar we inmiddels al behoorlijk mee uit de voeten kunnen, 

maar we hopen van harte dat we in het nieuwe jaar weer op een “normale” manier kunnen vergaderen, dat 

zal het resultaat zeker ten goede komen 
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In februari waren 2 VVAR-leden uitgenodigd bij de Raad van Toezicht om het functioneren van de 

bestuurder te evalueren. De VVAR geeft aan dat er een prettige samenwerking is met de bestuurder, 

terugkoppeling van de gegeven adviezen nog niet op orde. 

 

In oktober zijn 2 VVAR leden bij een RVT-commissie kwaliteit en veiligheid geweest. 

Punten die hier besproken zijn:  

• -lange termijn koers en effect op kwaliteit van zorg 

• -persoonsgericht zorg en levensvraagstukken 

• -zicht op kwaliteit en borging hiervan 

 

In november zou dit vervolgd worden tijdens een dialoogdiner met de RVT en andere raden/het MT maar die 

is door Corona niet doorgegaan 

 

Communicatie buiten de organisatie: 

Het voornemen was er om in 2021 een gezamenlijke scholingsdag te organiseren met de raden van het 

VVAR-netwerk, deze is door Corona uitgesteld en in  februari 2022 gepland. Wel is een van de nieuwe leden 

voor de basistraining geweest bij cc zorgadviseurs. Met een aantal van de raden van het netwerk is wel 

mailcontact geweest en ook onderlinge uitwisseling van ervaringen en vragen. 

 

Behandelde adviesvragen: 

Adviezen rond de Corona crisis/bezoekregelingen etc. 

De VVAR is regelmatig betrokken geweest bij vraagstukken rond dit thema, het ging veelal om 

meekijken/denken rond het Corona beleid. Dit moest vaak snel/op korte termijn gebeuren. 

 

Adviesvraag Verlies en Rouwverwerking: 

Deze is maart 2021 afgerond; belangrijkste adviezen hierbij waren: 

• Verbeter het formulier einde zorg, minder zakelijk 

• Zorg voor een opbaarruimte op alle locaties 

• Creëer een gedenkhoekje op de locatie, waar een overleden client herdacht kan worden, bv met foto/ 

condoleance boek, dit is ook fijn voor medebewoners. 

• Geef de mogelijkheid voor condoleance/bezoeken van uitvaart door 2 medewerkers van het team 

• Geef ruimte aan het bespreken van rouwgevoelens tijdens teamoverleg en/of met medewerking van 

de pastoraal werker. 

 

Adviesvraag rond het Ambulant Compressie zwachtelen 

Vraag hierbij was of er tijdens het zwachtelen gepolsterd moet worden of niet, of juist het been geheel 

inwikkelen met watten. De VVAR heeft op veel terreinen advies ingewonnen, bij wondconsulenten van 

diverse ziekenhuizen, ook is de achterban hierbij betrokken via een enquête op PIP. Op grond hiervan is de 

VVAR tot de conclusie gekomen dat polsteren de beste methode is, heeft dat dan ook geadviseerd naar de 

bestuurder toe, met daarbij de aanbeveling om hier een goede scholing aan te verbinden naar alle 

medewerkers. In september kwam hierop een vervolg vraag van opleidingen, en dan wel over het coban 

zwachtelen, deze vraag is na het doorlopen van de beslisboom teruggelegd bij de aanvrager en is de VVAR 

niet op in gegaan. 

 

Overig 

Verder was er aandacht voor het IGJ-rapport rond situatie op locatie Meesplein 

Werd het visie document rond persoonsgericht werken en welzijn op kleinschalig wonen gedeeld met de 

VVAR. De VVAR ontving ook een document van de beleidsmedewerker Kwaliteit, met daarin het 

uitgebrachte advies rond de aandachtsvelden , hoe het in de praktijk uitgewerkt en geborgd wordt. 

In september is een nieuwe adviesvraag neergelegd bij de VVAR om mee te denken in arbeidsbesparende 

zorgtechnologie.  Hier is de VVAR mee aan de slag gegaan. 
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Tot slot 

We kijken terug op een jaar waarin veel gebeurd is, 2 collega's die bij de VVAR betrokken waren vanaf de 

oprichting zijn vertrokken. 

 

Aan het begin van een nieuw jaar kijken we ook weer vooruit, we zijn weer compleet, Corona lijkt op zijn 

retour, we hopen weer aan de slag te kunnen met nieuwe adviesvragen en kunnen daar weer op volle 

sterkte tegen aan. 
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Bijlage F Identiteitscommissies  

Jaarverslag Identiteitscommissie Graafzicht 2021 

We hebben in het afgelopen jaar afscheid genomen van commissielid Johan Hoogeveen. Zijn plaats zal 
worden ingenomen door Sjaak van Hattem uit Oud-Alblas. 

De halfjaarlijkse vergadering in maart kon helaas niet doorgaan, maar in oktober gelukkig wel. We hebben 
nagedacht op welke wijze we de identiteit van Graafzicht beter kunnen borgen en willen hierover verder in 
gesprek met de bestuurder en de RvT. 

Verder is o.a. het jaarverslag van de geestelijk verzorger besproken. In de Coronaperiode kon dhr. Schilt 
gelukkig wel zijn werk blijven doen. Hij heeft veel contact met de bewoners door bijvoorbeeld bezoekjes, 
bijbeluurtjes en zanguurtjes, maar hij heeft ook contact met het personeel en familie. Daarnaast organiseert 
hij de weeksluiting. Belangrijk werk, want hij komt met de Bijbel en dat is een kracht van God tot zaligheid 
voor ieder die gelooft (Rom 1: 16). We wensen en bidden hem veel zegen toe op zijn werk. 

 

Leenard de Goffau (voorzitter) 

 

Jaarverslag identiteitscommissie Open Vensters & Hof van Ammers 2021 

Dit jaar is er 1 vergadering gehouden van de identiteitscommissie nl op  29 sept. 2021. De andere 
vergadering kon helaas door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Ley Bodden, de geestelijk verzorger, 
heeft per 1 juli afscheid genomen omdat hij een andere baan heeft. De identiteitscommissie is actief 
betrokken geweest bij de werving en selectie voor een nieuwe geestelijk verzorger. Per 16 augustus is Netta 
Hakkenberg als geestelijk verzorger gestart voor de locaties Emma, Meesplein, OV en HVA. Binnen de 
commissie zijn er ook wat leden gewisseld. Fijn is het dat de betrokken kerken elke keer weer zorgen voor 
een vertegenwoordiging in de identiteitscommissie. De kerkdiensten in OV zijn wisselend ingevuld in dit “2e 
Corona jaar”. Er is elke keer gezocht naar  een passende oplossing voor de bewoners. Het meebeleven van 
de Hervormde kerkdienst in de HvA  heeft voor een groot deel van het jaar doorgang kunnen vinden. Ook 
werd het Heilig Avondmaal 4x gevierd. De bijbeluurtjes in beide locaties zijn wisselend doorgegaan. De 
herdenkingsavonden voor de overleden bewoners kon dit jaar op de beide locaties niet doorgaan. Daarom 
hebben de nabestaanden namens Present een brief met een gedichtenbundel ontvangen, om zo te laten 
weten dat hun dierbare nog steeds herinnerd wordt. Wij hopen en bidden dat in dit jaar alle activiteiten weer 
door kunnen gaan. 

 

Nico Weeda, (voorzitter)  

 

Jaarverslag identiteitscommissie Emma & Meesplein 2021  

De identiteitscommissie Emma & Meesplein heeft geen jaarverslag opgesteld.  
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Bijlage G Jaarverslag klachten 2021 

 

Inleiding 

De bestuurssecretaris vervult de rol van klachtenfunctionaris. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de 
klachten die in 2021 zijn gemeld door bewoners, cliënten en familieleden namens cliënten van Present. 
Wegens privacyregels worden er geen namen van cliënten, familieleden of medewerkers genoemd. Het 
betreft hier de formele klachten. Daarnaast worden binnen Present ook informele klachten gemeld bij 
medewerkers en teammanagers die in overleg met de bewoner of familie direct opgelost worden.  

 

Externe klachtencommissie 

Er zijn in 2021 geen klachten door cliënten van Present ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij 
Present is aangesloten. 

 

Klachten 

Wie Omschrijving klacht Behandeling  

Medewerker/HvA  
 

Klacht betreft gedrag zoon van een bewoner 
HvA. Zoon is zelf zorg mijdend en is erg 
veel bij zijn moeder en eet onder andere 
haar eten op waardoor mevrouw soms 
honger heeft.  
Situatie is gemeld bij huisarts en Rivas 
wijkzorg om hulp voor zoon te regelen.  
 

07-01-2021 – klacht gemeld bij LM. 
26-03-2021: een proces van opname zoon 
is opgestart.  
 

Dochters / HvA  
 

n.a.v. klacht in 2020 een evaluatiegesprek 
gevoerd over huidige situatie. Er zijn veel 
zaken verbeterd, nog wel aandachtspunten. 
Dochters blijven echter teleurgesteld.  
 

19-02-2021: evaluatiegesprek met 
dochters  
11-03-2021: brief aan dochter met daarin 
weergave van zaken die uitgezocht 
moesten worden.  
 

Externe / OV Mevrouw bezoekt regelmatig een bewoner 
OV en vult dan ook de bezoekersregistratie 
in. Echter in kader van privacy de vraag of 
de informatie meer vertrouwelijk behandeld 
kan worden. In overleg met de teams 
Welzijn is er voor gekozen om per bezoeker 
een papier te gebruiken welke in een 
afgesloten doos gedaan kan worden. 
 

12-02-2021; Klacht binnengekomen 
22-02-2021: andere werkwijze ingevoerd 
en mevrouw hierover geïnformeerd.  

Buurtbewoner/GZ 
 

Meneer heeft hinder van het getik van de 
vlaggenmast bij de ingang GZ.  
 
De TD geeft aan dat kunststof karabijnen 
het geluid kunnen minimaliseren, deze 
worden besteld. Na aantal weken contact 
opgenomen of de kunststof karabijnen 
hebben geholpen. Bij veel wind is nog 
steeds sprake van lawaai. In overleg met TD 
zijn de touwen strakker om mast heen 
gedraaid.  

18-03-2021: melding klacht  
19-03-2021: meneer gebeld 
19-03-2021; TD bekijkt de situatie, er 
worden kunststof karabijnen besteld  
23-06-2021: contact opgenomen om te 
vernemen of dit helpt. Het helpt 
09-08-2021: meneer meldt dat bij harde 
wind er toch weer geluidsoverlast is.  
23-08-2021: touw is op andere manier om 
vlaggenmast gedraaid waardoor probleem 
is opgelost.  
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

 

Zoon/Emma 
 
 

Na overlijden moeder heeft de familie maar 
7 dagen om kamer leeg te maken. Daar hun 
moeder ook op de kamer wordt opgebaard 
blijft er vrijwel geen tijd over.  
 
Toegelicht is dat de regels met uithuizen 
deze termijnen weergeven. Wel is het 
mogelijk om extra dagen bij te kopen.   
 

29-03-2021: klacht is doorgestuurd aan 
klachtenfunctionaris 
29-03-2021: contact met LM om situatie uit 
te zoeken.  
30-03-2021: regels mbt uithuizen zijn 
toegelicht. Present Advies zal hier ook 
aandacht aan besteden.  
 

Bewoner flat 
Marijke  

Mevrouw heeft de indruk dat familieleden 
van haar in Open Vensters wonen en haar 
paranormaal lastig vallen.  
Betreffende mensen wonen niet in Open 
Vensters. Mevrouw staat niet open voor 
aanvullende hulp en is niet bekend bij de 
lokale huisarts.  
 

16-08-2021: melding  
17-08-2021: contact opgenomen, 
genoemde mensen wonen niet in OV. 
18-08-2021: Huisarts geïnformeerd, 
mevrouw is onbekend. Mevrouw wil geen 
aanvullende hulp.  
 

Zoon / Meesplein 
 
 

Moeder is gevallen, heeft hoofdwond. 
Familie maakt zich zorgen over kwaliteit van 
zorg. 
 
Regiomanager heeft medewerkers 
gesproken. Uitzendkracht is ondanks 
instructie vergeten bedrek omhoog te doen 
toen zij de tillift wilde wegzetten. Mevrouw is 
gevallen, hoofdwond (slagaderlijk). De 
gewaarschuwde arts wil eerst niet komen, 
later alsnog wel gekomen en heeft de wond 
gehecht. Helaas was de set hechtmateriaal 
niet volledig. Tijdens gesprek geeft familie 
aan dat zorg ook soms zaken, zoals bril, 
vergeet. Daarnaast zorgen over hoe het met 
hun moeder gaat. Advies om tussentijds 
MDO aan te vragen met SOG.   
 

23-07-2021 val 
24-07-2021 melding 
26-07-2021 zoon uitgenodigd voor gesprek  
29-07-2021 gesprek   
29-07-2021: klacht afgehandeld.  
 

Familielid Klacht over het schilderijhang systeem in 
Graafzicht. De klok van de bewoner is te 
zwaar voor dit systeem en zijn moeder krijgt 
geen toestemming om een gat te boren.  
I.v.m. renovatie van appartementen is er de 
afspraak dat in de muren niet wordt 
geboord. Dit is toegelicht.  
 

15-09-2021: melding klacht  
20-09-2021: Sanne neemt contact op met 
meneer en licht situatie toe.  

Bekende van 
bewoner,  

Meneer woont op appartement en heeft 
twee katten. Meneer is bedlegerig, de katten 
zitten continu bij hem op bed. Meneer kan 
katten niet meer verzorgen. Een bekende 
doet dit voor hem echter niet dagelijks. De 
medewerkers zorg hebben last van de 
katten op het bed. De katten moeten weg, 
meneer is hierover zeer verdrietig en boos. 

27-09-2021 brief van mevrouw waarin zij 
vraagt om een oplossing.  
28-09-2021 situatie met locatiemanager 
besproken. Zaak is complex.  
29-09-021 mevrouw gebeld en de 
complexe situatie uitgelegd.  
26-10-2021 nieuwe brief van mevrouw met 
verzoek om gesprek om te komen tot een 
oplossing.  
20-11-2021: Inzet kattenfluisteraar  
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

Mevrouw (bekende) vraagt of er toch nog 
een andere oplossing is daar de katten heel 
belangrijk zijn voor meneer.   
 
Aan meneer/bewoner is voorstel gedaan dat 
katten kunnen blijven mits iemand dagelijks 
de katten verzorgt en kattenbak verschoont 
plus dat meneer zelf de katten van bed 
afstuurt bij de zorgmomenten. Meneer blijft 
echter zeer boos wat op de katten negatieve 
invloed heeft.  
 

24-11-2021: brief aan bewoner met 
voorstel dat katten kunnen blijven mits 
iemand dagelijks de katten te verzorgen en 
bewoner zelf de katten van bed afstuurt bij 
zorgmomenten.  
 
 
 

Echtgenoot 
bewoner EM 

Mevrouw heeft drie klachten; 
1. SOG wil geen terminaal verklaring 

afgeven om man naar hospice over te 
laten brengen> toelichting dat hospice 
niet juiste plek voor meneer is, wel evt 
verhuizing naar PG bij Lingesteijn of 
Huis ter Leede. .  

2. SOG wil geen medicijnlijst afgeven 
(mevrouw bedoelt machtiging voor 
overdracht medisch dossier als meneer 
verhuist)> dit kan pas zodra meneer 
gaat verhuizen, dient actueel te zijn.  

3. Kwaliteit van zorg is niet goed, zorg 
voor haar man kan beter > afspraak dat 
verpleegkundige meer gaat sturen op 
eet- en drinkmomenten.  

 

 
19-10-2021 melding via Present Advies 
20-10-2021 mevrouw zelf gesproken 
27-10-2021 mevrouw opnieuw gebeld  
02-11-2021 Overleg met mevrouw, SOG, 
VS, locatiemanager, verpleegkundige en 
clientvertrouwenspersoon.  
08-11-2021: bevestiging afspraken overleg 
via brief. 
24-11-2021: echtgenoot is overleden 

Familielid  In carenzorgt heeft een broer een 
onaangenaam bericht geplaatst over een 
zus. Heeft niets te maken met zorg om hun 
moeder. Broer wil het bericht niet 
verwijderen. Kan Present dat doen?  
 
Bericht is verwijderd, met afspraak dat bij 
herhaling de zus die beheerder is van 
carenzorgt de betreffende broer toegang 
ontzegt.  

 
28-10-2021 melding 
29-10-2021: mevrouw gebeld  voor meer 
info en afspraak dat verwijderen eenmalig 
is.  
29-10-2021; afstemming met carenzorgt en 
applicatie beheerder.  
01-11-2021: bericht wordt verwijderd.  
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Bijlage H Resultaten Samen Leren 2021 & PREM 

Resultaten Samen Leren 

In 2021 is Samen Leren meting uitgezet onder alle medewerkers, bewoners, thuiszorgcliënten en naasten 
van kleinschalig wonen bewoners. Hiervoor wordt de kwaliteitsverbetercyclus van Vilans als instrument 
gebruikt. We voeren deze meting sinds 2019 jaarlijks uit. De meting in 2021 betrof dus de 2de meting. In 
deze bijlage worden op hoofdlijnen de resultaten van 2021 gerelateerd aan de resultaten van 2019 en 2020 
gepresenteerd.  

De Samen Leren uitvraag is gecombineerd met de scan van Waardigheid en Trots. De resultaten van de 
Samen Leren vragenlijst zijn dus gelijk aan de uitkomsten van deze scans. De resultaten van deze meting 
vormen de basis voor het Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) traject.  

 
NPS organisatie breed 

De NPS geeft aan in hoeverre de respondent de organisatie aanbeveelt bij een ander. We zien bij alle 
doelgroepen tezamen dat de NPS ofwel nagenoeg gelijk is ofwel is gestegen. Dit geeft aan dat er groei zit in 
de waardering die de doelgroepen overall hebben voor Present.  

 
Resultaten per thema kwaliteitskader (schaal 1-5) 

De vragen die gesteld worden, zijn allen gerelateerd aan het kwaliteitskader. In onderstaande tabel is terug 
te zien hoe de thema’s ervaren worden door de verschillende respondenten. De vragen kunnen beantwoord 
worden een 1 t/m 5 score, waarbij 5 de hoogste tevredenheid betekent.  

 
 

Resultaten PREM 

De PREM betreft een verplichte cliënttevredenheidsmeting onder thuiszorgcliënten.  
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Present 2019 2020 2021

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners 7,9 7,5 6,9

Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd 7,8 7,7 7,6

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg 8,5 8,6 8,4

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven 8,4 8,4 8,3

Behandelen de zorgverleners u met aandacht 8,7 8,9 8,8

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners 8,7 8,9 8,8

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners 8,5 8,8 8,5

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat 8,7 8,8 8,7

Kunt u met hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening 8,3 8,5 8,2



Jaarverslaggeving 2021 versie 2022-05-28 definitief Pagina|57 

 

 

Bijlage I Jaarverslag CHIP 2021  

Inleiding  

Bij Present functioneert sinds eind 2018 een hygiëne- en infectiepreventiecommissie (CHIP). Het doel van 

deze commissie is zo goed mogelijk zicht te houden op alles wat met infectiepreventie en infectiebestrijding 

te maken heeft en hierin een proactieve rol te vervullen. 

 

In dit jaarverslag blikt de CHIP terug op de belangrijkste activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2021.  

 

Interne audit 

In Q1 is op alle locaties een audit uitgevoerd door deskundige infectie preventie, (Dipper). Diverse 

afdelingen zijn onverwacht bezocht en zijn in het kader van Corona verschillende aspecten van hygiëne en 

infectiepreventie gekeken. De resultaten van de audit zijn  met de locatiemanager besproken en verwerkt in 

verbeterplannen 

 

In januari is ook gestart met onaangekondigde audits door Care & Quality. Care & Quality is in 2021 gestart 

als partner van Present in het uitvoeren van interne audits. Zij bezoeken iedere locatie onaangekondigd 2 

keer voor een audit. Zij doen dit op een waarderende manier, zodat het ons vooral verder kan helpen om 

onze kwaliteit op een hoger niveau te brengen.  De audits van Care & Quality zijn integraal, hygiëne en 

infectiepreventies is 1 van de onderdelen wat beoordeeld wordt. Naar aanleiding van hun bevindingen zijn 

locatiemanagers aan de slag gegaan met de verbeterpunten.  

 

Instructies 

De CHIP heeft in 2021 het beleid hygiëne en infectiepreventie aangepast. N.a.v. het inspectierapport zijn de 

rollen van de Deskundige infectiepreventie en de Specialist nog duidelijker omschreven. In het borgingsplan 

zijn de taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsvelders hygiëne en infectiepreventie vastgelegd. 

Aandachtsvelders zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. De opdracht voor de aandachtsvelders is 

om 1x per maand een hygiënerondje te lopen middels een checklist in de QDNA app. De resultaten van de 

rondes worden in de CHIP besproken 

 

Wisseling Deskundige infectie preventie (DIPPER) 

In het vierde kwartaal 2021 heeft in de CHIP  een wisseling van de Dipper plaatsgevonden 

De Dipper die bijna vanaf  de start lid van de commissie is geweest, heeft afscheid genomen 

De nieuwe Dipper is verbonden aan het RLM, heeft veel ervaring en vervult de rol ook bij andere zorg 

organisaties. 

 

Convenant MUIZ. Melding Uitbraak Infectieziekte en BRMO 

Op 23 april heeft Present samen met andere zorgorganisaties uit de regio een convenant met de GGD regio 

Utrecht getekend voor MUIZ  Het doel van MUIZ is om het vermijdbare verspreiding van infectieziekten en 

BRMO’s tussen zorginstellingen te voorkomen. MUIZ is daarbij een middel, om het voor zorginstellingen 

makkelijker te maken om elkaar én om de GGD te informeren over uitbraken van infectieziekten en BRMO’s 

binnen de eigen instelling, om zo andere instellingen te waarschuwen 

Het protocol en werkproces BMRO is aangepast en  Present advies en alle verpleegkundigen zijn 

geïnformeerd. 

 

Betrokkenheid CHIP bij beheersing Coronacrisis 

Present heeft het hele jaar 2021 te maken gehad met het Coronavirus. Binnen Present  is een Coronateam 

actief geweest die zaken met betrekking tot Corona behandelde. De voorzitter van de CHIP en de 

beleidsmedewerker kwaliteit namen standaard deel aan het Coronateam. Tijdens uitbraken waren ook de 

SOG en de deskundige infectiepreventie nauw betrokken. Het Coronateam is gedurende 2021 periodiek bij 

elkaar geweest. Gedurende de intensieve weken, bijvoorbeeld tijdens uitbraken kwam het Coronateam 

wekelijks bijeen.  
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Uitbraken Corona 

In 2021 heeft het Coronavirus ook nog een grote impact gehad op Present. Vrijwel op alle locaties hebben 

wel één of meerdere uitbraken plaatsgevonden. Beleidvorming en benodigde besluitvorming tijdens de 

uitbraken vond plaats in het centrale crisisteam.  

Op de locaties werd tijdens een uitbraak tevens een lokaal crisisteam gevormd. Dit team was 

verantwoordelijk voor de noodzakelijk operationele uitvoering ter beheersing van de uitbraak. De deskundige 

infectiepreventie is vrijwel bij alle grote uitbraken aanwezig geweest om enerzijds te beoordelen of er 

voldoende conform de richtlijnen gewerkt werd en anderzijds om adviezen te geven ter beheersing van de 

uitbraak.   

 

Extra ondersteuning Meesplein 

Locatie Meesplein betrof de eerste locatie binnen Present waar in de zomer van 2020 een uitbraak van het 

Coronavirus plaatsvond. Deze uitbraak was direct heel hevig, zowel onder bewoners als onder personeel. 

De inspectie is tijdens deze uitbraak betrokken geweest en heeft vastgesteld dat op locatie Meesplein 

onvoldoende aandacht was voor hygiëne en infectiepreventie. Nadat de uitbraak ten einde was, is er op 

locatie Meesplein hard gewerkt aan het op orde brengen van hygiëne en infectiepreventie. In december 

2020 concludeerde de inspectie dat locatie Meesplein voldeed aan de vereisten met betrekking tot hygiëne 

en infectiepreventie.  

In 2021 is ook nog hard gewerkt aan het verbeteren van de hygiëne en infectiepreventie op  Meesplein 

Beleidsmedewerker kwaliteit is in Q1 veelvuldig op Meesplein aanwezig geweest om met de 

aandachtsvelders controles uit te voeren en medewerkers te instrueren. Ook is voor Meesplein een interim 

locatiemanager aangetrokken die samen met coaches van Waardigheid en Trots een verbeterplan heeft 

opgesteld. 

 

Prisma Covid (Meesplein) 

De Covid-19 uitbraak op Meesplein had en heeft grote impact op de organisatie en het management van 

Present wil het eigen handelen tijdens deze crisis door een onafhankelijke onderzoekscommissie nader 

laten onderzoeken. In dat kader is een onderzoek uitgevoerd middels de Prismamethode om inzicht te 

krijgen in de factoren die bij deze Corona uitbraak een rol hebben gespeeld. Centrale vraag hierbij is hoe  

één en ander is verlopen, wat is er wel en wat is er niet goed gegaan. Doel van Present is om van dit 

onderzoek te leren en waar mogelijk het professioneel handelen te verbeteren. Om het gewenste onderzoek 

uit te voeren is op 20 november 2020 een onderzoekscommissie ingesteld die haar werkzaamheden meteen 

heeft aangevangen. Na meerdere tijdelijke onderbrekingen als gevolg van maatregelen vanwege Covid-19, 

is het onderzoek in april 2021 afgerond. 

 

Betreft een kritisch rapport, met veel leerpunten. Met name is de rol van de CHIP benoemd. De CHIP heeft 

onvoldoende urgentiebesef gehad tijdens uitbraak zomer 2020 op Meesplein. Gekeken moet worden hoe dit 

in de toekomst voorkomen kan worden. 

 

Twee belangrijke aandachtspunten: 

1. Methodisch werken door de CHIP is onvoldoende. PDCA-cyclus ontbreekt en moet worden opgestart. 

Actie: De CHIP stelt voor 2022 een jaarplan op en voert dit uit om zo de PCDA cyclus rond te maken.  

2. Taak en functie Dipper. Er wordt intern te weinig gebruik gemaakt van de Dipper. Inzet Dipper moet 

meer ingebed worden in CHIP en H&I beleid. 

Actie: De rol van de Dipper staat nu duidelijk omschreven in het beleid van de CHIP en heeft een 

prominente rol binnen de CHIP. Daarnaast zijn er instructies gemaakt om de rol van de Dipper 

tijdens covid uitbraken inzichtelijk te maken. Deze instructies hebben er toe geleid dat de Dipper 

eerder betrokken is bij uitbraken.    
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Bijlage J Jaarverslag MIC 2021  

In deze bijlage is de jaarlijkse rapportage van de incidentmeldingen opgenomen, het betreft de periode 

januari tot en met december 2021. Deze rapportage geeft inzicht in het verloop van het aantal meldingen 

Present-breed en per locatie.  

 

Totaaloverzicht 2021 

  val medicatie overig totaal 

2019 690 1237 218 2143 

2020 803 1241 174 2218 

2021 779 1481 187 2447 

 

Ieder team ontvangt maandelijks een overzicht van de meldingen die zijn gedaan in het betreffende team. In 

het werkoverleg wordt dit besproken en indien mogelijk worden verbeteracties uitgezet. Daarnaast is er een 

centrale MIC commissie, waarin een aandachtsvelder van iedere locatie is vertegenwoordigd.  

Op locaties Emma en Meesplein heeft de EVV-er een belangrijke rol in de analyse van de incidenten op 

bewoner niveau. Voor de trendanalyse wordt daar per kwartaal een overleg gevoerd onder voorzitterschap 

van de locatiemanager.  

 

Overzicht per locatie 2019 tm 2021 

 

Emma (2019 inclusief Meesplein) 

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2019 769 212 434 123 

2020 691 203 423 65 

2021 514 127 359 28 

 

Meesplein 

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2020 118 62 34 22 

2021 181 44 63 74 

 

Graafzicht 

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2019 685 207 422 56 

2020 633 221 362 50 

2021 687 229 412 46 

 

Hof van Ammers     

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2019 221 49 165 7 

2020 301 79 210 12 

2021 389 126 240 23 
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Open Vensters 

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2019 468 222 216 30 

2020 475 238 212 25 

2021 676 253 407 16 
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Bijlage K Analyse onvrijwillige zorg 2021  

 

Inleiding 
Deze analyse onvrijwillige zorg is de 2de analyse die wordt gedaan. In 2021 is de eerste analyse 

opgeleverd, op dat moment voldeed het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) nog niet om de data eenvoudig 

en eenduidig te genereren. Op dit moment is het ECD geschikt om de data eenvoudig op te leveren. Deze 

analyse is gericht op de data die over 2021 uit het ECD zijn gehaald en in februari 2022 reeds zijn 

aangeleverd bij de IGJ.  

 

Gegevens voor analyse 
 

Verschillende, ingezette vormen van onvrijwillige zorg 

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de verschillende ingezette vormen van onvrijwillige zorg, zoals 

deze gerapporteerd zijn met het digitaal overzicht.  

 

Vormen van onvrijwillige zorg Aantal cliënten 

Beperken van Bewegingsvrijheid  3 

Toedienen van vocht, voeding en 

medicatie 

2 

 

Over 2020 is de analyse gemaakt over een handmatige telling. Op dat moment waren er nog meer vormen 

van onvrijwillige zorg van toepassing binnen de huizen van Present. De verschillen in aantallen zijn 

opvallend. Dit kan mede te maken hebben met de wijze van registreren. In het plan van aanpak Wet Zorg en 

Dwang wordt hier nadrukkelijk aandacht besteed aan het registreren naast bewustwording.  
 

 

Vormen van onvrijwillige zorg Present  

Het toedienen van vocht, voeding 

en medicatie* 

23 

Beperken van Bewegingsvrijheid  30 

Insluiten 3 

Uitoefenen van toezicht op de 

cliënt 

6 

 

*Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere 

medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische 

aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie 

hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische 

aandoening. 

 

Aantallen en percentage  

Op locatie Graafzicht werd in 2021 gebruik gemaakt van ‘leefcirkels’, wat betekent dat niet alle bewoners 

van Kleinschalig Wonen achter een gesloten afdelingsdeur wonen. Op de overige locaties woonden 

bewoners van Kleinschalig wonen nagenoeg allemaal achter een gesloten afdelingsdeur. Deze gesloten 

afdelingsdeuren zijn niet in alle dossiers opgevoerd als onvrijwillige zorg, omdat dit niet bekend was dat dit 

op deze wijze geregistreerd moest worden. Het aantal bewoners wat wordt beperkt in zijn of haar 

bewegingsvrijheid tav de gesloten afdelingsdeur is daarom in werkelijk groter dan het aantal wat is 

gerapporteerd aan de IGJ via het digitale overzicht.  
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Omdat deze registraties in 2021 nog niet voldoende op orde waren, kan er helaas geen uitspraak gedaan 

worden over het percentage bewoners wat te maken heeft gehad met onvrijwillige zorg.  

 

Reflecteren en verbeteren 

Beleid en visie 

Voor 2022 is er een plan van aanpak geschreven om te komen tot een volledig geïmplementeerde Wet zorg 

en dwang. We willen bewustwording over de geest van de wet creëren bij al onze medewerkers. Op deze 

wijze wordt het een vanzelfsprekendheid om de bewoner centraal te stellen en de eigen regie zoveel als 

mogelijk in stand te houden.   

 

In 2020 heeft de WZD commissie een beleidsplan WZD opgesteld en een profiel ‘WZD functionaris’. Deze 

zijn in samenspraak met de WZD functionarissen opgesteld.  De CCR heeft hieraan instemming verleend. 

We hebben binnen Present afgesproken dat het beleid een levend document is waardoor het te allen tijde 

aangepast kan worden. In 2022 zal het beleidsdocument worden gereviseerd. Belangrijk bij de revisie is ook 

de herziening van de visie op ‘leven in vrijheid’. In 2022 zal deze visie binnen heel Present centraal staan, 

om bewustwording bij alle medewerkers te vergroten.  

 

Present streeft er naar om onvrijwillige zorg te voorkomen. Medewerkers worden geïnstrueerd over wat 

onvrijwillige zorg inhoudt en welke handelingen vrijheid van de bewoner/cliënt beperken. Er wordt per 

bewoner gekeken naar de huidige ingezette vrijheidsbeperkingen en welke alternatieven er ingezet kunnen 

worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de alternatievenbundel van Vilans.  

In onze locaties wordt voortdurend multidisciplinair gekeken naar het beperken en verminderen van 

onvrijwillige zorg. Hierbij worden zorgvuldige afwegingen gemaakt tussen vrijheid en veiligheid. Door 

minimale inzet van onvrijwillige zorg willen we de bewegingsvrijheid en de eigen regie van de bewoner/cliënt 

vergroten. 

 

In 2022 wordt het open deuren beleid binnen alle locaties op gang gebracht. Het uitgangspunt zal worden 

dat de deuren niet meer gesloten zijn. In het kader van de visie op vrijheid willen we de bewoners van de 

Kleinschalig Wonen afdelingen optimale bewegingsvrijheid toekennen door het toepassen van persoonlijke 

leefcirkels waarbij de omvang van de leefcirkel kan worden afgestemd op de individuele situatie van de 

bewoner/cliënt. Tot op heden is dit op locatie Graafzicht zo gerealiseerd. Voor de overige locaties loopt 

hiervoor een project en de verwachting is dat in 2022 de leefcirkels in locatie Open Vensters en Hof van 

Ammers zijn gerealiseerd. Zolang de leefcirkels nog niet operationeel zijn binnen deze locaties, zal er wel op 

bewonerniveau gekeken worden hoe we dit kunnen optimaliseren.  

 

Scholingen 

Er zijn (digitale) scholingen ontwikkeld, waarbij er onderscheid is gemaakt tussen een scholing via een 

leerpad voor niveau 1 en 2 en een leerpad voor niveau 3 en hoger. De EVV-ers, tevens 

zorgverantwoordelijken, hebben in 2020 een eerste scholing ontvangen. In 2022 zullen alle medewerkers 

een praktijkgerichte scholing ontvangen, die gegeven wordt door de WZD-functionarissen binnen Present.   

 

Bezoekregeling  

Binnen Present hebben we het beleid ontwikkeld dat we te allen tijde willen voorkomen dat locaties weer 

volledig gesloten zullen worden. We passen een bezoekregeling toe, die maatwerk kan geven aan bewoners 

en diens naasten. Hierdoor wordt onvrijwillige zorg tot het minimum terug gedrongen. Ook ten tijden van 

Covid uitbraken konden in 2021 bewoners bezoek ontvangen waarbij Present persoonlijke 

beschermingsmiddelen faciliteerde aan bezoekers.  
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Reactie cliëntenraad 

 
Geachte Bestuurders,  
 
Op 1 mei 2022 ontvingen wij uw verzoek om kennis te nemen van en een reactie te geven op de analyse 
onvrijwillige zorg 2021. De reactie van de CCR zal aan de analyse worden toegevoegd en vervolgens 
worden deze stukken uiterlijk 1 juli 2022 bij de IGJ aangeleverd. Uw verzoek is gebaseerd opart. 8:25 
WVGGZ.  
 
De CCR ontving van u de aanbiedingsbrief en de analyse onvrijwillige zorg 2021 versie mei 2022 en heeft 
deze met u besproken tijdens de overlegvergadering op 12 mei 2022 en de interne CCR vergadering op 16 
juni 2022.  
 
De CCR heeft kennis genomen van de analyse onvrijwillige zorg 2021 versie mei 2022. We vinden het een 
goede zaak dat de alternatievenbundel van Vilans wordt gebruikt zodat de bewegingsvrijheid en de eigen 
regie van de bewoner/cliënt wordt vergroot door minimale inzet van onvrijwillige zorg.  
 
De CCR vindt de inhoud van de analyse onvrijwillige zorg 2021 correct en staat achter dit beleid.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en tekenen met vriendelijke groet.  
 
De Centrale Cliëntenraad Present  
 
Mevr. W. Verbaas      Dhr. T. Bezemer  
Voorzitter CCR       Vice Voorzitter CCR 

 


