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Wlz Wet Langdurige Zorg  

WMCZ Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstellingen  

Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
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1| Voorwoord 

 

Overal hoor je “het was een raar jaar”, en dat was het zeker. Eigenlijk een jaar met heel veel 
tegenstrijdigheden. Heel verdrietig vanwege de sluiting van onze huizen in het voorjaar, tijdens de eerste 
golf van Covid en de overlijdens en zieken door de uitbraken van Covid tijdens de tweede golf. Wat is het 
een naar virus! Het was ongekend zwaar voor de collega’s die tijdens uitbraken in de frontlinie stonden en 
geconfronteerd werden met de gevolgen van het virus bij de bewoners, thuiszorgcliënten en hun collega’s. 
Wat is er gebuffeld en gezorgd onder moeilijke omstandigheden en wat knap hoe de teams met hun 
locatiemanagers alles op alles hebben gezet om er zo goed mogelijk doorheen te komen. Ik ben vol 
bewondering en waardering voor wat zij voor elkaar hebben gekregen. We kunnen er een boek over 
schrijven. Uiteindelijk hebben we het binnen Present samen gedaan en dat geeft, ondanks het verdriet, een 
goed gevoel! 
 
Het was ook een jaar waarin door Covid niets kon, zoals gepland en aan de andere kant, ook door die 
omstandigheden, er intensieve en goede samenwerking binnen onze organisatie en tussen Present en haar 
collega’s in de regio is ontstaan. Er is veel gebeurd op het gebied van persoonsgerichte zorg en welzijn en 
dat is ook waar we in onze visie voor staan. Onze locatiemanagers zijn meer en meer in hun rol gegroeid en 
de coördinator functies die we in 2020 hebben ingevoerd hebben heel goed uitgepakt. Hoewel het voor de 
nieuwe coördinatoren natuurlijk best lastig was om in deze nieuwe functie te starten terwijl Covid alles 
anders maakte.  
 
Ik ben dankbaar dat we, ondanks de moeilijke omstandigheden, toch resultaten hebben kunnen boeken op 
onze drie strategische doelen. Zo laat de tweede meting van het Effectory-medewerkersonderzoek zien dat 
we in de volle breedte hoger scoren. Goed werkgeverschap is de basis voor medewerkers die met plezier en 
energie hun werk doen en daarmee goed werk doen voor onze bewoners en cliënten. Fijn dus dat we hierin 
een duidelijke vooruitgang hebben geboekt. Op het gebied van kwaliteit van zorg heeft 2020 een impuls 
gegeven voor de samenwerking tussen welzijn, zorg en facilitair en zijn nieuwe disciplines toegevoegd, zoals 
een eigen beweegcoach en muziektherapeuten. We hebben door het inspectietraject op Meesplein ontdekt 
dat de kwaliteit van zorg in de zin van vakmanschap nog een impuls nodig heeft en hebben dat dan ook 
voortvarend opgepakt. De medewerkers van Present zijn bevlogen om goed te doen voor bewoners en 
cliënten, dus zullen ook deze kwaliteitsslag zeker maken. Op het gebied van samenwerking was 2020 een 
goed jaar. We hebben met de collega’s samen een regiovisie gemaakt en zijn volop bezig met de projecten 
die daar een uitvloeisel van zijn. Mooi voorbeeld van deze samenwerking is de inzet en opleiding van zij-
instromers waar Present in meedoet. Ook op het gebied van Covid hebben we intensief en frequent samen 
gewerkt. Je merkt dat onze organisaties de omslag van concurrentie naar samenwerking volop aan het 
maken zijn.  
 
Financieel was 2020 een jaar van grote uitdagingen. Door Covid hadden we te maken met enorm veel extra 
kosten, zowel aan de personele als aan de materiële kant. Wij gaan ervan uit dat deze kosten door 
zorgkantoor en verzekeraars zullen worden vergoed. Onder de streep resteert dan een klein positief 
resultaat.  
 
Met dit jaarverslag hoop ik dat we 2020 achter ons kunnen laten als ‘raar jaar’ en we met alle aandacht voor 
wat telt in het leven van onze bewoners, thuiszorgcliënten, familie en collega’s betere tijden tegemoet gaan.  
 
Warme groet, 
 
Janneke Louisa-Muller 
bestuurder  
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 696 cliënten hebben in 2020 
zorg gehad van Present. 

 

334 Fte medewerkers hebben 
in 2020 bij Present gewerkt. 

(incl. leerlingen en stagiaires) 

 

Totale kostenpost Covid  

€ 2.625.188  

(inclusief zorgbonus van € 
1.094.400,- en Covid kosten 
compensatie van  

€ 1.530.788) 
 

34 waarderingen op zorgkaart 
Nederland met gemiddeld 

een 8,6 als cijfer.  
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2| Profiel van de organisatie 

2.1. 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/ 

 

2.2. Kerngegevens 

2.2.1. Kernactiviteiten en nadere typering 

Vanuit vijf woonzorgcentra biedt Present zorg in het kader van de Wlz, Zvw en Wmo aan ouderen binnen en 
buiten de eigen woonvoorzieningen. De zorg wordt zowel in intramurale setting, als ook in de thuissituatie 
(zelfstandig wonen) aangeboden. Bewoners met zwaardere dementieproblematiek wonen en worden 
verzorgd in zogenaamde kleinschalige woongroepen. Binnen onze centra kunnen onze bewoners ook 
zelfstandig huren en gebruik maken van aanvullende diensten, al dan niet in combinatie met Wlz- of Zvw-
zorg thuis (wijkverpleging of VPT/MPT). De Wmo-zorg bestaat vooral uit dagbesteding. 

2.2.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Present heeft een capaciteit van 298 intramurale zorgplaatsen waarvan er ongeveer 35 worden verhuurd. Er 
is weinig leegstand. Er is intramurale zorg geleverd aan 376 cliënten. Daarnaast leverden we extramurale 
zorg aan 332 cliënten. Bij de organisatie en levering van de zorg en de overige dienstverlening zijn ruim 650 
medewerkers en circa 600 vrijwilligers betrokken. Present heeft een totale omzet van ruim € 29 miljoen. 
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2.2.3. Werkgebied  

 

 

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

 

2.3. 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. In 2019 heeft 
Present een besturingsvisie vastgesteld.  

 

De besturingsvisie onderscheidt zes uitgangspunten: 

 Resultaatsturing 
 Optimale regelruimte 
 Kernwaarden 
 Eigenaarschap 
 Centraal waar het moet, lokaal waar het kan 
 Integrale zorg  

 
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 echter niet geleid tot 
een geschikte kandidaat. Daarom neemt een interim locatiemanagers de dagelijkse gang van zaken waar en 
wordt gericht gezocht naar een passende kandidaat. 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, zodat de continuïteit van wonen, 
welzijn en zorg op de locaties gewaarborgd is. Medewerkers hebben daardoor een aanspreekpunt dichtbij 
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voor vragen én antwoorden die in de dagelijkse gang van zaken naar voren komen en weten dat ze gezien 
en gehoord worden. Zij hebben geen hiërarchische taken of bevoegdheden. In het voorjaar 2020 is de 
werving van deze coördinatoren gestart en bijna alle vacatures zijn ingevuld. De inzet van de coördinatoren 
gaat niet ten koste gaat van de tijd voor de bewoners. Per locatie is er geworven voor 1 coördinator voor de 
KSW teams, 1 coördinator voor de teams Zorg Thuis en 1 coördinator voor de thuiszorgteams. Plus per 
locatie een coördinator Welzijn&Vrijwilligers&Gastvrouwen. De keukens in Graafzicht, Open Vensters en 
Emma vallen onder de souschefs die ook coördinerende taken vervullen. En 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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De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:   

 

 

2.4. Samenwerkingsrelaties 

We investeren in een open, samenwerkingsgerichte en betrouwbare relatie met stakeholders en 
samenwerkingspartners. Wij zien een goede samenwerking met onze overlegorganen hierin als essentieel 
en we zien gemeenten, het Zorgkantoor, andere zorgorganisaties en maatschappelijke partijen als 
samenwerkingspartners in een gezamenlijke maatschappelijke opgave. Wij hebben de overtuiging dat je in 
samenwerking meer dan alleen van waarde kunt zijn voor mensen met een zorgvraag. We zullen daarom 
altijd zoeken naar wat het beste is voor de mens met een zorgvraag en vinden dat maatschappelijke belang 
groter dan het organisatiebelang van Present.  

            

Present is actief in verschillende regionale samenwerkingsverbanden want samen staan we sterk: 

 lid van Drechtzorg; 
 lid van DVVD met als onderdelen  

o opsteller en uitvoerder van gezamenlijke strategische VVT- visie voor sub-regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden;  

o deelname aan gezamenlijke regionale projecten binnen de VVT 
 lid van werkgeversvereniging Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid;  

Raad van 
Toezicht 

Raad van 
Bestuur

regiomanager 

Open 
Vensters Emma Meesplein

Bestuurs

ondersteunin
g

Bedrijfs

voering
concern 
control

regiomanager 

Hof van 
Ammers Graafzicht 

Medezeggenschap 
OR/CCR VVAR  
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 lid van het lerend netwerk Leren & Doen, samen met Huis ter Leede, Zorgcentra de Betuwe, 
Wittenbergzorg, Santé partners, ’t Slot en ’t Anker ; 

 lid van het lerend netwerk met De Lange Wei, Het Spectrum, De Merwelanden en het Leger des Heils; 
 deelnemer van het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig. Dit netwerk is gericht op kennisuitwisseling en het 

bevorderen van initiatieven op het gebied van positieve gezondheid; 
 deelnemer van de transformatietafel AV-regio. Dit overleg is erop gericht de transformatie in het sociaal 

domein door vernieuwende visie en aanpak te stimuleren. In dit kader de voortrekker van het project 
75+; 

 deelnemer van de regionale klachtenregeling in Drechtstedenverband (externe klachtencommissie);  
 samenwerking rondom scholing en doorontwikkeling van de VVAR met vier andere zorgorganisaties: De 

Lange Wei, De Blije Borgh, De Merwelande en Huis ter Leede; 
 Initiatief op het gebied van samenwerking in de backoffice met een aantal organisaties in rivierenland. 
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3| Covid -19 virus en Present  

 

3.1. Aantal besmettingen/overlijden  
In 2020 heeft het Covidvirus een grote impact gehad op Present. In de eerste golf hebben we met name de 
impact gemerkt van de bezoekregeling die vanuit het kabinet werd opgelegd. Qua besmettingen is het in de 
eerste golf beperkt gebleven tot een enkele besmetting op de interne afdeling locatie Emma. In de tweede 
golf hebben we op alle locaties uitbraken gehad. Onderstaand een overzicht van de uitbraken en de 
gevolgen van die uitbraken.  
 
Meesplein 
Locatie Meesplein was voor Present de eerste locatie waar sprake was van een uitbraak. De uitbraak begon 
medio september en in totaal zijn 22 bewoners besmet geraakt met het virus. Van deze 22 bewoners zijn er 
7 overleden.  
 
Open Vensters 
Medio oktober heeft op locatie Open Vensters een Covid uitbraak plaatsgevonden. In eerste instantie op de 
kleinschalige woonafdelingen Madelief en Klaproos. Later werden ook Lisdodde en Fluitekruid getroffen. 
Daarnaast zijn gedurende de tweede golf enkele interne bewoners besmet geweest met het virus. In totaal 
zijn er op Open Vensters 16 bewoners besmet geraakt, waarvan er 3 zijn overleden.  
 
Emma 
Op locatie Emma werd de kleinschalige woonafdelingen C1 en C2 in november getroffen door een uitbraak. 
Ook op de interne afdeling waren in die periode enkele bewoners besmet met het virus. In totaal zijn 12 
bewoners besmet geraakt, waarvan er 3 zijn overleden.  
 
Graafzicht 
In december werd de afdeling kleinschalig wonen 2 geraakt door het virus. Er werden op deze afdeling 10 
bewoners besmet, waarvan er 3 overleden.  
 
Hof van Ammers 
Locatie Hof van Ammers werd tijdens de kerst geraakt door het virus. Eind december vond er een uitbraak 
plaats op de kleinschalige woonafdeling. Op deze afdeling raakten 11 bewoners besmet en overleden er 4 
aan de gevolgen van het virus.  
 
3.2. Hygiëne en infectiepreventie  
Het jaar 2020 heeft voor de commissie hygiëne en infectiepreventie (CHIP) nagenoeg volledig in het teken 
gestaan van de beheersing van het Covidvirus. In de eerste fase zijn alle protocollen in orde gemaakt. 
Hierbij zijn altijd de richtlijnen van het RIVM leidend geweest. Op sommige punten hebben we op advies van 
de deskundige infectiepreventie verzwaringen aangebracht in het beleid. Zo hebben we bij iedere 
verdenking het FFP2 masker gebruikt. De besluitvorming over deze punten lag bij het centraal gevormde 
Covidteam.  
 
Toen we als Present voor de eerste keer te maken kregen met een uitbraak, zijn de protocollen telkens 
geëvalueerd en op basis van de geleerde lessen aangescherpt. De deskundige infectiepreventie is bij alle 
uitbraken heel nauw betrokken geweest voor advies en het doen van fysieke controlerondes.  
 
Naast de deskundige infectiepreventie had ook de Specialist Ouderen Geneeskunde een belangrijke rol in 
het beheersen van de uitbraken. De SOG was lid van het centrale Covidteam en gaf daarbij ook advies in de 
vorming van beleid en het maken van keuzes tijdens de uitbraken.  
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3.3. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)  
In de eerste golf was er landelijk een groot te kort aan goede persoonsbeschermende materialen, zoals 
maskers en schorten. Present heeft toen we nog aan het allereerste begin van de eerste golf stonden een 
vergrootte voorraad aangelegd van diverse materialen. Mede dankzij deze voorraad en het feit dat we in de 
eerste golf weinig besmettingen hadden, hebben wij nooit tekorten gehad. Het is gedurende het hele jaar 
mogelijk geweest om medewerkers optimaal te beschermen tijdens hun werk. Zo waren er voldoende 
schorten en werden extra beschermende FFP2 maskers ingezet bij verdenkingen of besmettingen.  
 
3.4. IGJ en Meesplein  
Op 1 oktober 2020 heeft de IGJ een inspectiebezoek gebracht aan locatie Meesplein. De aanleiding van het 
inspectiebezoek was een grootschalige Covid-19 uitbraak binnen de locatie. De conclusie van het bezoek 
was dat locatie Meesplein grotendeels niet voldeed aan acht van de negen getoetste normen. Deze 
conclusie was voor de IGJ aanleiding om Meesplein een maatregel in de vorm van een bevel op te leggen.  
 
Op 6 oktober bracht de inspectie opnieuw een bezoek aan de locatie en concludeerde dat er onvoldoende 
verbetering was gerealiseerd. Hierop volgde een last onder dwangsom om naleving van het bevel te 
bewerkstelligen.  Bij een nieuw bezoek op 9 oktober, concludeerde de inspectie dat het acute gevaar niet 
meer aanwezig was en werd het bevel niet verlengd.  
 
Op 12 oktober volgde een aanwijzing om binnen 4 weken aan onderstaande voorwaarden te voldoen.  

1. Present roostert aantoonbaar vaste medewerkers en invalkrachten in, zodanig dat het zorgaanbod in 
alle diensten op alle afdelingen kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte en zorgbehoefte 
van de cliënten. Hierbij houdt Present rekening met de uitval door ziekte en ongeplande afwezigheid 
en monitort zij de realisatie van deze planning nauwgezet.  

2. Zorgverleners werkzaam voor Present maken aantoonbaar professionele afwegingen over de zorg 
die de cliënt nodig heeft, passend bij de zorgvraag en noteren dit in het cliëntdossier. Present draagt 
er zorg voor dat ook invalkrachten zelf kunnen rapporteren in cliëntdossiers.  

3. Zorgverleners werkzaam voor Present kennen de actuele en van toepassing zijnde protocollen, 
richtlijnen en voorschriften op gebied van de infectiepreventie en hygiëne en de geldende interne 
richtlijnen en passen deze toe.  

4. Present draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende (externe) deskundigheid infectiepreventie, 
passend bij de zorgvraag van cliënten en die zijn beschikbaar voor consultatie door zorgverleners. 

5. Present legt de rollen en verantwoordelijkheid vast van de medewerkers met betrekking tot 
zorgverlening en infectiepreventie en hygiëne en stuurt op de naleving daarvan.  
Totdat aan de voorwaarden wordt voldaan neemt Meesplein geen nieuwe bewoners op.  

 
Op 13 november bracht de inspectie een bezoek aan Meesplein om te toetsen of Meesplein voldeed aan de 
voorwaarden die gesteld zijn in de aanwijzing. De inspectie concludeerde dat Meesplein op punt 3, 4 en 5 
nog niet voldeed. Om deze reden volgde een last onder dwangsom. Meesplein diende binnen 2 weken te 
voldoen aan alle voorwaarden uit de aanwijzing. Op 10 december bracht de inspectie wederom een bezoek 
aan Meesplein en concludeerde dat de locatie voldeed aan alle gestelde voorwaarden. De locatie mocht 
weer nieuwe bewoners opnemen.  
 
Op 27 januari 2021 verzocht de IGJ om een resultaatverslag waarin de verbeteringen en resultaten sinds 1 
oktober 2020 beschreven zijn. Dit diende voor 1 maart ingediend te worden wat ook heeft plaatsgevonden. 
De IGJ heeft vervolgens zijn vertrouwen uitgesproken in de gekozen aanpak.  
 
3.5. Communicatie  
Communicatie speelt een essentiële rol bij de beheersing van COVID-19. Een effectieve communicatie 
schept overzicht en duidelijkheid. Vertrekpunten in de communicatie over Covid in 2020 waren: 

 Informatieverstrekking 
 Betekenisgeving 
 Bieden van handelingsperspectief 
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Welke doelgroepen en middelen zijn ingezet? 
Bij de verspreidingen van de boodschap is de afweging gemaakt hoe Present de meeste betrokkenen 
kwalitatief en snel goed kon informeren. De bewoners zijn daarom steeds per brief geïnformeerd over 
veranderingen, terwijl eerste contactpersonen digitaal de informatie ontvingen.   
 
Doelgroepen: 

 Bewoners, cliënten en eerste contactpersonen/familie 
 Medewerkers 
 Vrijwilligers 
 Raden en Commissies 
 Publiek: pers en media 

 
Middelen: 

 Telefoon, persoonlijk gesprek, overleg 
 Familieavond 
 Email en post 
 Posters en borden 
 Intranet (PIP) 
 Website www.presentvooru.nl 
 Social media 

 
Wie was aanspreekpunt? 
Bij Present zijn de volgende aanspreekpunten benoemd tijdens Covid voor de communicatie intern en 
extern: 

 voor extern: de bestuurder 
 voor intern: de communicatie adviseur 
 voor werk-gerelateerde vragen van medewerkers: de leidinggevende  

 
Inhoud en stijl van de communicatie 

- Aandacht voor de contactmogelijkheid tussen bewoners en familie;  
- Actief informeren van betrokkenen in de regio. Juist in de periodes waarbij locaties het zwaar 

hadden door Covid-uitbraken. 
- In de communicatie geeft Present handelingsperspectief. In de periode dat de deuren moesten 

sluiten, hebben we door communicatie de naasten betrokken gehouden. Samen met familie en 
vrijwilligers werd een Magazine gemaakt. Ook deelde Present een routekaart die perspectief gaf 
richting de zomer. 

- Helder, open en eerlijke communicatie over wat er aan de hand is en wat het gevolg van de crisis is.  
 
3.6. Aanpak op locatie  
Vanaf eind maart werden er landelijke maatregelen opgelegd voor de verpleeghuizen. Deze maatregelen 
hadden effect op alle locaties van Present.  
Per direct was er geen bezoek meer mogelijk en mochten vrijwilligers niet meer naar binnen.  
Door de besmettelijkheid van het virus werd de keuze gemaakt dat er weinig tot geen gezamenlijke 
activiteiten werden gedaan.  

 
Doordat er geen bezoek meer kwam en er ook geen vrijwilligers waren, was er minder vertier in de locaties. 
Daarnaast namen professionals de taken en activiteiten van de mantelzorgers en/of vrijwilligers over.  
De gastvrouwen werkte daardoor niet meer alleen in het restaurant, maar gingen ook de locatie door om de 
bewoners te voorzien van koffie/ thee en maaltijden.  
De welzijn medewerkers deden activiteiten op de appartementen van de bewoners en verplaatsen 
activiteiten naar bijvoorbeeld de gang waar de bewoners wonen. Zij hebben er voor gezorgd dat er 
raambezoeken plaatsvonden, zodat bewoners toch hun naasten konden 'ontvangen'.  
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Ondersteunende diensten als leercoaches kregen andere taken en droegen daardoor bij aan het welzijn en 
welbevinden van de bewoners.  
 
Om goede onderlinge afstemming te hebben werden er dagstart-overleggen gehouden. In dit overleg waren 
diverse functionarissen vertegenwoordigd en onder leiding van de locatiemanager werden er afspraken 
gemaakt voor die dag, werden de Present brede afspraken besproken en vertaald naar de locatie.  
Naarmate de tijd vorderde en besluiten / afspraken niet meer dagelijks wisselde werd de dagstart niet meer 
dagelijks gedaan, maar een aantal keren per week.  
 
Op een tweetal locaties, te weten Emma en Hof van Ammers, wonen ook huurders van de 
woningcoöperaties. Deze bewoners werden, in goed overleg met de coöperaties, gelijk behandeld als de 
bewoners / huurders van Present. In de loop van april en mei gaf dit steeds meer frictie. Er is steeds gezocht 
naar een zo goed mogelijke oplossing voor de individuele huurder.  

 
Naarmate de situatie langer duurde zijn de geestelijk verzorgers en de leercoaches ingezet om de 
medewerkers te ondersteunen bij de persoonlijke dilemma's waar men tegenaan liep. Het werd voor de 
medewerkers steeds aangrijpender om zorg te verlenen aan de bewoners vanwege de ingrijpende 
maatregel dat de locaties gesloten waren. 

 
In juni was het weer mogelijk om onder voorwaarden bezoek te ontvangen.  
Vanaf dat moment werden ondersteunende diensten ingezet om bij de ingang de toegangscontrole te 
verrichten.  

 
In alle locaties is er een uitbraak van het Covidvirus geweest. Op dat moment werd de locatie of de 
desbetreffende afdeling weer voor enkele dagen gesloten voor bezoek. Daarna mocht er bezoek komen 
(inschrijven via tool) en werd er beschermende kleding gedragen en max 1 bezoeker per bewoner.  
Alleen met afwegingen op individueel niveau was er meer bezoek mogelijk, dit werd onder andere ingezet bij 
de terminale fase. 
Tijdens de periode dat er Covid op afdeling was is er extra inzet geweest van medewerkers om de zorg goed 
te waarborgen. Het was een intensieve tijd. De samenwerking werd als zeer heel fijn ervaren.  
Met de teams waar er een Covid uitbraak is geweest  heeft een goede evaluatie plaatsgevonden.  

 
3.7. Ziekteverzuim medewerkers 
Gedurende het hele jaar hebben we op alle locaties te maken gehad met uitval van medewerkers, niet alleen 
doordat medewerkers zelf ziek waren door een Covid-besmetting, maar zeker ook doordat medewerkers in 
quarantaine of isolatie moesten na blootstelling aan het virus in de privé-situatie, zónder dat ze zelf ziek 
waren. Incidentele uitval van een enkele medewerker kon goed binnen de teams worden opgevangen, een 
heel andere situatie ontstond echter bij de in paragraaf 3.1 genoemde uitbraken binnen de locaties. Helaas 
raakten in deze uitbraken niet alleen een groot deel van de bewoners, maar ook een groot deel van de 
medewerkers van de betreffende afdelingen besmet. Het totale ziekteverzuim steeg van 5,4% in augustus 
tot 10,4% in december en dat betreft dan alleen de uitval doordat medewerkers zelf ziek waren, de uitval 
door quarantaine of isolatie is hierin niet opgenomen. Wanneer daarbij bedacht wordt dat de stijging van het 
ziekteverzuim vrijwel volledig is toe te schrijven aan een klein aantal afdelingen waar een Covid-uitbraak 
gaande was, is helder dat het voortdurend beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel 
binnen deze afdelingen een enorme uitdaging is geweest.    
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3.8. Zorgbonus  
In de zomer 2020 gaf minister de Jonge weer dat medewerkers in de zorg in aanmerking zouden komen 
voor een zorgbonus van € 1000,- per persoon. Dit in verband met de grote inzet die door Covid is gevraagd. 
In september ontvingen we de richtlijnen voor aanvragen en is vervolgens vanuit Present een aanvraag 
ingediend. Mede in overleg met collega-instellingen in de regio heeft Present een aanvraag ingediend voor 
alle medewerkers en ook voor medewerkers die niet in loondienst zijn, daar waar het direct zorgverlenende 
functies betrof. Onder invloed van Covid is door vrijwel alle medewerkers een grote inspanning geleverd en 
is met enorme inzet zeer veel werk verzet. In december is deze bonus uitbetaald aan de medewerkers.  
 
2.9  Inzet horeca medewerkers  
Vanaf medio november hebben een aantal medewerkers vanuit de horeca ondersteuning geboden in de 
restaurants en in de keuken. De horeca was dicht en vanuit de gemeente Gorinchem was het initiatief 
opgepakt om samen met Koninklijke Horeca te kijken of een samenwerking met zorgorganisaties tot de 
mogelijkheden kon behoren. Voor Present was het prettig dat deze mensen de handen uit de mouwen 
konden steken zodat de gastvrouwen ook deels op andere taken ingezet konden worden. Present heeft 
samengewerkt met De Hoofdwacht uit Gorinchem, Eetcafé Kees eten&drinken uit Gorinchem en met Huis 
het Bosch uit Lexmond.    
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4| Algemeen beleid 

4.1. 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.  

4.2. Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar 

Kwaliteit  
In 2020 heeft een reguliere tussentijdse audit door de onafhankelijke certificerende instantie ‘Walvis 
Certificatie’ plaatsgevonden. Vanwege de beperkingen van het Covidvirus heeft deze audit volledig digitaal 
plaatsgevonden. Conclusie was dat Present aan de norm ISO 9001:2015 voldoet.  

 

Present heeft eind 2019 een intern auditplan voor 2020 opgesteld. Conform dit plan was het de bedoeling 
om voor een aantal onderwerpen vast te stellen in hoeverre we voldoen aan de richtlijnen. Uit deze audits 
komen bevindingen, waarvoor verbeteracties zijn vastgesteld. Binnen de diverse aandachtsvelden is 
aandacht voor de opvolging van deze acties en het rondmaken van de verbetercyclus (PDCA).  

 

Helaas heeft de uitvoering van het intern auditplan in 2020 onder druk gestaan door het Covidvirus waar we 
mee te maken hebben gekregen. Om deze reden zijn alleen de audits in het eerste kwartaal conform 
planning uitgevoerd.  

 

Onderdeel van het intern auditprogramma was tevens het uitvoeren van de LPZ-meting. 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 
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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. De uitvoering van de LPZ meting 
stond gepland voor november 2020. De organisatie van de LPZ heeft medio 2020 aangegeven de meting 
synchroon te laten lopen met het meten van de kwaliteitsindicatoren. Dit betekent dat de meting van 
november 2020 verplaatst is naar februari 2021.   

 

Conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn de kwaliteitsindicatoren over 2020 gemeten. Doordat de 
LPZ meting inzicht geeft in deze indicatoren, hoeft er geen aparte meting plaats te vinden. Over 2020 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 er voor gekozen dezelfde 
indicatoren te meten als in 2019, om zo het verloop zichtbaar te maken.  

 

Met betrekking tot de MIC is het aantal gemelde incidenten in 2020 vergelijkbaar met 2019. 

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.  

 

Om het leren en verbeteren naar aanleiding van incidenten meer vorm te geven, zijn we op locatie Emma 
gestart met een nieuwe inrichting van het MIC proces. De locatiemanager voert meer regie en de EVV-ers 
worden ingezet voor de analyse. Resultaten van deze nieuwe inrichting zijn in eerste instantie positief. We 
willen deze nieuwe inrichting nog iets langer volgen en daarna besluiten of we dit proces voor alle locaties zo 
gaan inrichten.   

 

In 2020 hebben geen calamiteiten plaatsgevonden, die we volgens de criteria van de IGJ hadden moeten 
melden. Wel heeft de IGJ in oktober een bezoek gebracht aan Present locatie Meesplein. Hierop wordt 
nader ingegaan in hoofdstuk 3.4.  

 

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.   

 

In 2020 hebben we de 2de cyclus van Samen Leren uitgevoerd. In maart vond de uitvraag plaats. Helaas 
was het vanwege de beperkingen niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren, waardoor de 
planning van de dialooggesprekken is bijgesteld. Uiteindelijk hebben in 2020 wel alle teams de resultaten 
van Samen Leren met elkaar besproken.  

  

In 2020 hebben 34 cliënten gebruik gemaakt van het waarderen van onze dienstverlening op Zorgkaart 
Nederland. Het gemiddelde van alle beoordelingen in 2020 is een 8.6. In 2019 is de cliënttevredenheid ook 
gemeten via de PREM, het gaat hierbij om de tevredenheid van cliënten die wijkverpleging van Present 
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ontvangen. De resultaten zijn volgens de Samen Leren methodiek binnen de teams opgepakt onder 
begeleiding van de leercoaches.  

 

Welzijn  
Half 2020 is de nieuwe functie Coördinator Welzijn, Vrijwilligers en Gastvrouwen organisatie breed verder 
uitgerold. De coördinatoren WVG worden ingezet als meewerkende operationeel-leidinggevenden voor de 
genoemde afdelingen en functioneren als 'aanspreekpunt' voor de gastvrouwen en afdeling Welzijn, waarbij 
aandacht, coaching en operationele sturing de kernwoorden zijn. Voor de vrijwilligers is de coördinator het 
contactpersoon en verbindende factor tussen de vrijwilligers en de bewoners. Behalve voor locatie Hof van 
Ammers is er in 2020 op elke Present locatie een coördinator WVG aangesteld.  

 

Naast alle beperkingen die ons in 2020 door Covid-19 zijn opgelegd, hebben we ook ervaren dat deze 
situatie ons kansen heeft geboden. Door de beperkte, en zelfs grotendeels geheel ontbrekende inzet van 
vrijwilligers is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen geïntensiveerd en heeft het proces rond 
de persoonsgerichte begeleiding en zorg een versnelde ontwikkeling doorgemaakt.  
De opdracht voor welzijn is dat voor iedere bewoner de persoonlijke behoefte op het gebied van 
welbevinden in kaart wordt gebracht. De welzijnsmedewerker bepaalt een of meerdere welzijnsdoelen en 
stelt een handelingsplan op waarop in het zorgdossier wordt gerapporteerd. 
Activiteiten, noodgedwongen zonder vrijwilligers, worden indien mogelijk uitgevoerd door de 
welzijnsmedewerkers in samenwerking met de gastvrouwen en zorgmedewerkers. Een belangrijk doel hierin 
is om vereenzaming bij de bewoners tijdens deze Covidcrisis zo veel mogelijk te beperken. Is dit risico 
onvermijdelijk, dan is het voor afdeling Welzijn mogelijk om toch een vrijwilliger te benaderen, met 
inachtneming van de RIVM-regelgeving.  
 
Enkele praktische voorbeelden van aangepaste welzijnsactiviteiten in 2020: 

 Beweegactiviteiten zijn in Graafzicht verplaatst van de recreatiezaal naar de afdelingen, waarbij in 
kleine groepjes de 1,5 meter afstand kan worden aangehouden. In de praktijk is gebleken dat hier 
meer bewoners mee bereikt en betrokken kunnen worden. Ook wordt bewegen meer geïntegreerd in 
de overige activiteiten door bijv. ook bij een creatieve activiteit te starten met een aantal 
bewegingsoefeningen.  

 In Open Vensters worden de activiteiten ook op de zitjes op de afdelingen aangeboden en werd de 
kracht van de huislijn onmisbaar. Ook werd er meer gekeken hoe we technologie in konden zetten 
om beter persoonsgericht te kunnen werken, denk daarbij aan de tablets, de Moofies en de Quick-
up. 

 
We hebben de contractgegevens van de ca. 600 vrijwilligers geactualiseerd en voorbereidingen getroffen om 
tot een geautomatiseerd personeelssysteem te komen.  We hopen dit in 2021 te effectueren. 
Er is een pool van 13 vrijwillige chauffeurs, die Present ondersteunen bij het dagelijkse vervoer van Covid-
testen naar het laboratorium en van beschermingsmiddelen naar de verschillende verpleeghuis- en 
thuiszorglocaties. 
Grotere activiteiten zoals uitjes met groepen bewoners, de jaarmarkt, het ontvangen van koren, 
vrijwilligersbijeenkomsten en activiteiten in de wijk zijn helaas vanaf maart 2020 door Covid geannuleerd.  
 
Wonen  
Het plan voor de beleeftuin van Open Vensters kreeg in de zomer van 2020 een boost. Er werd een hoog 
geldbedrag geschonken door een anonieme weldoener, waardoor de beleeftuin versneld aangelegd kon 
worden. In september is de beleeftuin aangelegd. De tuin is al in gebruik genomen maar nog officieel  
geopend Zodra het weer kan komt er een officiële opening.  
Het plan voor de beleeftuin voor de Hof van Ammers is verder ontwikkeld. Er heeft verdere afstemming 
plaats gevonden met de gemeente. Zij dragen de beleeftuin een warm hart toe en door middel van een 
contract zal er grond beschikbaar gesteld worden. Afstemming met overige stakeholders als buurtbewoners 
heeft in het voorjaar van 2020 plaats gevonden en zal in 2021 een vervolg krijgen.  
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Er zijn plannen gemaakt, in navolging op de locatie Graafzicht, voor de overige locaties met betrekking tot 
leefcirkels. Uitrol laat wat langer op zich laten wachten in verband met het in orde maken van de 
randvoorwaarden als wifi en alarmering. Er heeft een werkbezoek plaats gevonden bij een andere VVT 
organisatie, voor zowel visie als praktische uitvoering. Het doel is om in 2021 tot realisatie te komen in alle 
locaties.  
 
Door COVID-19 is het zelfstandig wonen binnen locaties in een ander daglicht komen te staan. De landelijke 
maatregelen in het voorjaar van 2020 zorgde ervoor dat de locaties gesloten waren. Er is continue 
afstemming en samenwerking geweest met de woningcoöperaties om voor deze bewoners zo goed mogelijk 
beleid op te stellen. Doordat de locaties ook voor hen gesloten waren heeft dit veel impact gehad.  
Net als voor alle overige bewoners.  
Het sluiten van de locaties heeft veel pijn en (on)zichtbaar leed veroorzaakt, doordat men hun geliefden niet 
konden zien. Bewoners vergeleken de situatie vaker dan eens met de oorlog.  
 
Zorg  
Ter ondersteuning van de teams is de werkbalanstool verder geoptimaliseerd, de tool levert informatie over 
de actuele bezetting versus de inzet van medewerkers. Er zijn drie nieuwe (interne) medewerkers 
aangenomen om de afdeling roosteradvies uit te breiden. Deze roosteraars hebben in goed overleg de 
roosters overgenomen van de meeste teamroosteraars. Er zijn nog een aantal teamroosteraars gebleven, zij 
worden door de afdeling roosteradvies ondersteund bij het opstellen van het (basis)rooster.  
Het vigerende roosterbeleid is verder geactualiseerd, dit wordt afgerond in 2021. 
 
In samenspraak met een extern bureau is er een BI tool ontwikkeld. Deze voorziet de managers van 
stuurinformatie met betrekking tot andere formatie, inzet PNIL, inkomsten zorg- en behandeling en uitgaven. 
De BI tool zal in 2021 verder ontwikkeld worden.  
 
In het kader van medicatieveiligheid heeft in Q1 een audit plaatsgevonden. Op basis van de resultaten zijn 
Present brede acties uitgezet. De auditlijsten zijn via de locatiemanagers verspreid met de vraag om aan de 
slag te gaan met de bevindingen die binnen het team zij waargenomen. 
Ook is er een nieuwe aanbesteding van de apotheek geweest. Dit betrof alleen medicatievoorziening voor 
WLZ geïndiceerde bewoners met behandeling. Er hebben drie apotheken in deze aanbesteding meegedaan 
Van der Veer apotheek is voor de komende jaren de leverancier van medicatie voor deze doelgroep  
 
Vanuit de CHIP (commissie hygiëne infectie preventie) zijn in Q1 twee belangrijke Present brede 
onderwerpen opgepakt en in acties omgezet. Te weten het juist en op het juiste moment toepassen van 
handhygiëne. En het juist reinigen en desinfecteren van vuile po’s. 
Daarvoor is op twee momenten een hygiëne week georganiseerd waarin veel aandacht is besteed aan 
hygiëne en infectie preventie. In januari en in september  
Acties in deze weken was het in de praktijk opnemen van filmpjes van veel voorkomende valkuilen. Deze 
filmpjes zijn op intranet gedeeld. Aandachtsvelders zijn aan de slag gegaan met blacklights. Er zijn posters 
gemaakt en verspreid en  medewerkers hebben een hygiënesleutelhanger gekregen waarmee ze zonder 
handcontact deuren kunnen openen en knopjes kunnen bedienen  
Tot slot zijn medewerkers uitgenodigd op aan een regionale hygiëne quiz mee te doen.Een medewerker van 
locatie Graafzicht heeft deze regionale quiz gewonnen. 
De CHIP heeft aan het MT advies uitgebracht over het volgens de richtlijn reinigen van een po. Na 
besluitvorming zijn de instructies geïmplementeerd. 
Verder heeft de CHIP een aantal instructies en protocollen geactualiseerd. En is het beleid hygiëne en 
infectie preventie gereviseerd op taken en verantwoordelijkheden. 

Ook er in de commissie een wisseling van SOG geweest. De SOG van Salem heeft afscheid genomen en 
de SOG van Novicare is toegetreden. Vanaf maart zijn verschillende leden van de CHIP betrokken geweest 
bij het bestrijden van het Coronavirus. Het jaarverslag van de CHIP is als bijlage toegevoegd aan dit 
jaarverslag.   
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De WZD commissie (Wet Zorg en Dwang) heeft een WZD beleid opgesteld en een profiel ‘WZD 
functionaris’, samen met de WZD functionarissen die aan Present verbonden zijn. Er zijn leerpaden met e-
learning in het Leerplein ontwikkeld. Er is een leerpad voor niveau 1 en 2 en een leerpad voor niveau 3 en 
hoger. De EVV-ers, tevens zorgverantwoordelijken, hebben een scholing ontvangen van de WZD 
functionarissen. De overige medewerkers zullen in 2021 een scholing krijgen.  
 
Sinds 1 juli hebben al onze bewoners en cliënten toegang tot hun eigen dossier middels Caren Zorgt. Voor 
de bewoners van de afdelingen KSW PG is deze toegang afgestemd met de 1e contactpersoon.  
Tijdens het opnameproces verzorgt de afdeling Present Advies de autorisatiecodes voor nieuwe bewoners 
en cliënten.  
 
We hebben extra inspanningen ingezet om nieuwe medewerkers te werven, onder andere voor de nieuwe 
functies van coördinatoren zorg, facilitair en ‘welzijn, gastvrouwen en vrijwilligers’. Daarnaast zijn er ook 
inspanning ingezet om de huidige medewerkers te behouden. In hoofdstuk 5, paragraaf P&O beschrijven we 
welke acties we daarvoor hebben ingezet. Het aantrekken van nieuwe medewerkers heeft helaas nog niet 
het gewenste resultaat opgeleverd. Dit heeft onder andere te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Als 
alternatief is er daarom veel personeel niet in loondienst (PNIL) ingezet in de zorg. Daarbij is wel het 
uitgangspunt geweest dat we zoveel mogelijk dezelfde medewerkers in hebben gezet.  
 
Met betrekking tot de thuiszorg hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om SET-subsidie aan te 
vragen. (Stimuleringsregeling E-Health Thuis). Present heeft ca. 50 tablets aangeschaft. Op locatie Emma 
wordt nu zorg-op-afstand geleverd (medicatiebegeleiding) door het thuiszorgteam aan een aantal thuiszorg- 
cliënten. De tablets zijn in situaties van quarantaine en isolatie ook ingezet voor beeldbellen bij Wlz-
bewoners van de verpleeghuizen. 
 
 
Geestelijke verzorging  
Binnen Present zijn twee geestelijk verzorgers actief, met name op de protestants-christelijke locaties. Zij 
bezoeken bewoners persoonlijk. Deze aandacht wordt door bewoners erg gewaardeerd. Daarnaast 
verzorgen zij Bijbeluurtjes, zowel voor bewoners van Zorgthuis en huurders als op de afdelingen voor 
Kleinschalig Wonen. Ook leiden zij vieringen rond de christelijke feestdagen (Kerst en Pasen). Zij 
organiseren ook herdenkingsbijeenkomsten voor overleden bewoners op de locaties. Zoals blijkt uit de 
opkomst en reacties van familieleden voorzien deze bijeenkomsten in een behoefte. De geestelijk verzorger 
van Open Vensters leidt ook kerkdiensten op die locatie (buiten zijn contracturen om). De geestelijk 
verzorger van Graafzicht heeft niet meegewerkt aan uitvaarten voor overleden cliënten, de geestelijk 
verzorger van Open Vensters wel drie maal (eveneens buiten contracturen).  Op de locaties Emma en 
Meesplein organiseren we iedere eerste maandag van de maand een zanguurtje (‘Zingend geloven’). 
Vanwege Covid is in plaats van het zingen van christelijke liederen er geluisterd is naar liederen. Dit om 
uitvoering te geven aan een wens van het MT om geestelijke verzorging ook voor bewoners op die locaties 
beschikbaar te maken. Gezien de ruime opkomst voorzien deze uurtjes duidelijk in een behoefte, door de 
Covid maatregelen moest het aantal deelnemers wel beperkt worden. 
 

Half maart brak de Covid pandemie uit. Tijdens de eerste lock down gingen de locaties op slot. Dit had ook 
gevolgen voor de werkzaamheden van de geestelijk verzorgers. Er mochten wel pastorale bezoeken worden 
afgelegd. De Bijbelstudies konden “on-line” doorgaan: de bewoners luisterden op kun kamers mee. De 
Passie-Paasviering in Graafzicht en Open Vensters is op dezelfde manier uitgevoerd, in Hof van Ammers is 
er voor alle bewoners op de gangen een sing-in georganiseerd. De herdenkingsdiensten voor de 
overledenen konden niet doorgaan. De geestelijk verzorgers hebben naar de eerste contactpersonen van de 
overleden bewoners een pakketje gestuurd, bestaande uit een brief, een meditatie en een 
bemoedigingsboekje. Tijdens de tweede lock down bleven de locaties open. In Graafzicht en in Hof van 
Ammers kon de adventsviering in aangepaste vorm, met een beperkt aantal bewoners, doorgang vinden. 
Bijbelstudies konden eveneens met een beperkt aantal deelnemers doorgaan.  
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De geestelijk verzorgers onderhouden relaties met de kerkelijke achterban, vooral door deel te nemen aan 
de vergaderingen van de identiteitscommissies. In het voorjaar konden deze in Graafzicht vanwege de Covid 
pandemie niet doorgaan. In het najaar is in Graafzicht deze wel doorgegaan. In Open Vensters / Hof van 
Ammers zijn deze deels online in voorjaar en najaar gehouden. 

 

In 2019 hebben de geestelijk verzorgers, in samenwerking met een verpleegkundige, gewerkt aan het  
beleidsstuk zorg rond het levenseinde. Dit is in het voorjaar van 2020 afgerond en voorgelegd aan de 
identiteitscommissies en aan de CCR. Een nieuwe ontwikkeling is dat er sinds 2019 van overheidswege 
gelden beschikbaar zijn gekomen voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Deze gelden 
worden in onze regio verdeeld via het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Om hiervoor in aanmerking te 
komen moet de geestelijk verzorger  officieel geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor geestelijk 
verzorgers. Beide geestelijk verzorgers zijn hiermee bezig. De geestelijk verzorger van Open Vensters en de 
Hof van Ammers heeft dit jaar de cursus Moreel Beraad gevolgd. 

 
Waardigheid & Trots  
Na de forse uitbraak met Covid 19 op de locatie Meesplein is contact opgenomen met Waardigheid en Trots 
over eventuele ondersteuning. Twee coaches van Waardigheid en Trots zijn vervolgens aan de slag gegaan 
op deze locatie. Samen met de locatiemanager a.i werken zij samen aan de kwaliteitsverbetering op deze 
locatie. Gezien de positieve ervaringen is vervolgens de keuze gemaakt om in 2021 deel te nemen aan het 
traject Waardigheid en Trots op locatie voor alle locaties van Present. In maart 2021 gaat dit traject van start.   

4.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

Present is zich bewust van haar maatschappelijke positie en de verantwoordelijkheden die dit met zich 
meebrengt op het gebied van haar basistaak als zorgverlener; het leveren van passende woonvoorzieningen 
en goede zorg en ondersteuning, maar ook als grote werkgever in de regio. Present vindt het vanuit die 
laatste rol belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een passende baan te 
bieden. We zijn trots op de wijze waarop Avres, onze samenwerkingspartner, onze inzet beschrijft: ‘Present 
durft dingen te proberen, vanuit de wens mensen een kans te geven. Ze willen echt investeren in mensen’. 
In 2020 hebben we via Avres twee medewerkers kunnen aannemen, een Leerling Helpende en een 
Huiskamerbegeleider.     
 
In toenemende mate ontstaat er binnen Present oog voor de effecten van ons handelen op het milieu. Zo 
gaan wij steeds bewuster om met energie. In 2017 is vooral ingezet op energiebesparende maatregelen. In 
2018 is gestart met het vervangen van de standaard tl-verlichting door LED verlichting. In 2024 dient het dak 
van Graafzicht vervangen te worden en daarbij zal ook de optie van zonnepanelen worden meegenomen. 
Hier wordt vanuit de vereniging van eigenaren een reservering voor opgebouwd. Bij inkooptrajecten is 
duurzaamheid één van de aandachtspunten.  

4.4. Naleving gedragscodes 

Klachten  

De bestuurssecretaris is binnen Present ook klachtenfunctionaris. In 2020 zijn in totaal 17 klachten 
ingediend. In overleg met de indiener van de klacht en de organisatie is steeds gezocht naar een passende 
oplossing. Er zijn in 2020 geen klachten door bewoners of hun familie  van Present ingediend bij de externe 
Klachtencommissie waarbij Present is aangesloten. In de bijlage D bij dit jaarverslag is het jaarverslag 
klachten integraal opgenomen.  
 



 

4.5. Risicoparagraaf  

In het jaarplan 2020 is een risicoanalyse opgenomen. De risico’s die als rood zijn geduid en daarmee als hoog risico worden hieronder toegelicht 
worden op hun effect in 2020. 

  

Doelstelling  Omschrijving risico Beheersmaatregelen  Stand van zaken eind 2020  

Voldoende kwalitatief & 
kwantitatief personeelsbestand 
dat veilige en kwalitatief goede 
zorg kan leveren. 

Te veel inzet van externen 
kan leiden tot mindere 
kwaliteit van zorg, 
instabiele teams, 
oplopende kosten 

Roosterbeleid formaliseren 
Werkbalanstool opnemen in 
kwartaalrapportages 
Taskforce flexibele schil organiseren 
Werving en selectie toespitsen op kritieke 
functies met eventueel externe 
ondersteuning. 

De werkbalanstool is opgenomen in de 
kwartaalrapportages.  

In 2020 is er veel geworven en dit heeft onder 
andere geleid tot de invulling van de functies 
van coördinatoren. 

Door Covid uitbraken en uitval van 
medewerkers was het niet haalbaar om de 
inzet van externe medewerkers fors te 
verminderen.   

Voldoende kwalitatief & 
kwantitatief personeelsbestand 
dat veilige en kwalitatief goede 
zorg kan leveren.  

Ontwikkeling van 
medewerkers blijft achter 
op zorgvraag die in de 
toekomst gevraagd wordt. 
Kans op incidenten in 
zorglevering neemt toe. 

Opleidingsplan: inhoud geven aan diversiteit 
in opleidingen, informatie ontwikkelen over 
de gevolgde trainingen per medewerker 
(monitoring). 

Binnen het Leerplein is de module 
‘managementrapportage’ geïmplementeerd. 
Managers hebben nu altijd actueel inzicht in 
de (niet) gevolgde trainingen door hun 
medewerkers. 

Op basis van gesprekken met het 
management zijn er trainingen in ontwikkeling 
op het gebied van dementie en de Wet Zorg 
en Dwang, deze worden in 2021 in het 
scholingsprogramma opgenomen.  

Voldoende kwalitatief & 
kwantitatief personeelsbestand 
dat veilige en kwalitatief goede 
zorg kan leveren. 

Hoge werkdruk leidt tot 
uitval medewerkers, 
roosterproblemen, 
onnauwkeurigheid, 
toename incidenten. 

Beheersen van de flexibele schil inclusief 
uitzendkrachten. 
Roosterbeleid uitvoeren binnen de 
organisatie en verbinding maken tussen 
planners/roosteraars van locaties 
Inzet preventiemaatregelen gekoppeld aan 
leeftijdsfase medewerkers. 

Covid heeft een grote impact gehad op de 
inzet van medewerkers. Veel medewerkers 
zijn door Covid uitgevallen. Het creëren van 
een stabiele flexibele schil was dan ook 
lastig. In het 1e kwartaal 2021 wordt het 
roosterbeleid geactualiseerd en gekeken naar 
de inzet van Roosteradvies bij het opstellen 
van roosters.   
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Doelstelling  Omschrijving risico Beheersmaatregelen  Stand van zaken eind 2020  

Onze patiënten, bezoekers en 
medewerkers, alsmede andere 
interne en externe 
belanghebbenden moeten erop 
kunnen vertrouwen dat het veilig 
is in het de zorginstelling en dat 
wij zorgvuldig omgaan met de 
beschikbare middelen. 

Geen veilige zorg leveren Protocollen voor de kritische processen 
beschrijven en opnemen op PIP 
RI&E 2019 verbeterpunten uitrollen over de 
verschillende locaties 
Intern auditprogramma gericht op 
operationele risico's en het identificeren 
hiervan 

In 2020 zijn vooral de protocollen rondom 
Hygiëne & infectiepreventie geactualiseerd, 
mede onder invloed van Covid. Ook zijn door 
Covid aanvullende protocollen en 
werkinstructies opgesteld zoals 
bezoekregeling, continuïteitsplan.  

Het plan van aanpak RIE is opgesteld en een 
nieuwe preventiemedewerker is geworven. 
Deze start in april 2021.  

Het uitvoeren van audits was door de Covid 
uitbraken lastig. De audit medicatie heeft wel 
plaatsgevonden. In het 4e kwartaal heeft 
undercover nurse 2 audits uitgevoerd op de 
locatie Meesplein.  



 

4.6. Toekomstparagraaf  & Meerjarig perspectief  
 

Voor de periode 2019 tot en met 2021 is een meerjarig perspectief opgesteld dat er als volgt uit ziet:  

 

 

In 2020 is de samenwerking met collega-instellingen toegenomen. Op het vlak van bedrijfsvoering vindt 
samenwerking plaats met collega-instellingen ten oosten, zoals Huis Ter Leede, Wittenbergh en Het Anker. 
Dit heeft onder ander een gezamenlijk beleid op het vlak van psychosociale belasting opgeleverd en een 
gezamenlijke werving van een functionaris gegevensbescherming. Deze functie is per maart 2021 ingevuld. 
Ook was Present Rivas erkentelijk voor ondersteuning bij de grote uitbraak van Covid op de locatie 
Meesplein. Met betrekking tot thuiszorg lag in 2020 de focus meer op het verhogen van de doelmatigheid. 
De samenstelling van de productenportefeuille is doorgeschoven naar 2021. Voor onze interne sturing 
hebben we de volgende Strategiekaart ontwikkeld. De uitvoering nemen we programmatisch ter hand. 

2018-2019
Basis op orde, investeren in kwaliteit 
van zorg, functiemix, verbetercultuur, 
borgen van processen, investeren in 
nieuwe colleges B&W in wording, 
haalbaarheid HH onderzoeken (zelf of 
samenwerken), 

2020
Relatie met omgeving versterken, 
samenwerking aangaan, 
gemeenschapsvorming, versterken 
basis voor meer thuiszorg. 
Samenstellen productenportefeuille

2021 e.v.
Nieuwe zorgarrangementen, 
aansluiten bij particulier initiatief, 
groei thuiszorg, keus HH,  
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5| Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

5.1. Normen voor goed bestuur  

Binnen Present streven we ernaar om bestuur en toezicht  zo te regelen dat de leiding en aansturing van de 
organisatie bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het realiseren van de maatschappelijke 
doelstelling.  

In de Raad van Bestuur heeft de specialist ouderengeneeskundige, verpleegkundige of psychosociaal 
hulpverlener geen zitting. Om de professionele inbreng te borgen vindt periodiek (twee keer per jaar) overleg 
plaats met de specialist ouderengeneeskunde. De vak inbreng wordt daarnaast geborgd door de inbreng 
vanuit  VVAR.  Ook loopt de bestuurder regelmatig mee in het primaire proces. En in het managementteam 
hebben twee managers een verpleegkundige achtergrond.  

Sinds 2016 voldoet Present aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur. Dit houdt onder 
meer in dat er een duidelijke scheiding is aangebracht tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse 
of algemene leiding en dat de leden van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen hebben bij de 
instelling. De statuten zijn in 2019 geactualiseerd.  

5.2. Raad van Bestuur  

Present  kent 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 2020, 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 2020 geen geschenken of 
uitnodigingen aangenomen.  

Naam Functie in raad 
van bestuur 

Interim 
ja/nee 

Functie vervuld 
sinds 

Nevenfuncties 2020  

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) 
 

   

5.3. 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.  
 

De Raad van Toezicht had in 2020 de volgende samenstelling: 
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Naam Taak  in Raad van 
Toezicht 2020 

Nevenfunctie 2020 

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) 

 Penningmeester Ondernemersfonds Leerdam 
(sinds 2012) 

 Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Passend 
Onderwijs (sinds 2012) 

 Lid Raad van Commissarissen/ voorzitter Fien 
Wonen woningbouwcorporatie (sinds 2013) 

 Penningmeester stichting vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht (sinds 2013) 

 Voorzitter Energie Coöperatie de Knotwilg (sinds 
2013) 

 Lid bestuur P.D.K.N. (sinds 2015) 
 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) 
De heer A. Bosman Lid vanaf 2016 

Vicevoorzitter  

Voorzitter Cie. Fin. Audit 

Lid Cie K&V  

 Voorzitter Raad van Bestuur Accolade Zorg, 
Bosch en Duin. 

 Voorzitter kerkenraad PKN (sinds 2018) 

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

Voorzitter Cie. K&V 

 

 Voorzitter Raad van Bestuur AxionContinu (vanaf 
1 maart) 

 Bestuurder Avoord  - Etten-Leur (tot 1 maart) 
 Lid Raad van Toezicht De Passerel – Apeldoorn 

(sinds mei 2017) 
 Voorzitter Associatie Hospicezorg Nederland (tot 

1 maart)  
 Bestuurslid  stichting Topcare (tot 1 maart) 
 Lid Dagelijks Bestuur Consortium Palliatieve Zorg 

Zuid West Nederland (tot 1 maart) 

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

Lid Remuneratie Cie. 

 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)  
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Naam Taak  in Raad van 
Toezicht 2020 

Nevenfunctie 2020 

 Bestuurslid (secretaris) Stichting “Climbing the 
right tree” – Reeuwijk (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  

 
In de jaarrekening is de vergoeding voor de Raad van Toezicht opgenomen. Deze vergoeding past binnen de 
bezoldigingsmaxima van de WNT en staat los van de financiële resultaten van de stichting.  
 

Werkwijze en verslag Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de 
organisatie met een nadrukkelijk oog voor de kwaliteit van zorg. Daarnaast ziet zij toe op de bedrijfsvoering 
en het beheer van de beschikbare middelen en heeft daarmee ook een financiële verantwoordelijkheid. De 
Raad ziet er tevens op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen die 
bij de organisatie betrokken zijn. De gang van zaken is juridisch vastgelegd in de statuten en de reglementen 
voor de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Raad evalueert haar eigen functioneren tweejaarlijks, in 
het 2020 heeft een interne zelfevaluatie plaatsgevonden. De aanbevelingen die hieruit voortgekomen zijn, 
zijn in de zomer 2020 door de raad en de bestuurder besproken en opgepakt.  Ook heeft in het najaar een 
evaluatie plaatsgevonden van de visie op toezicht die in 2019 was opgesteld. In 2020 hebben de leden van 
de Raad zich ingeschreven voor diverse trainingen en bijscholing, echter Covid 19 had wel effecten op het 
scholingsaanbod.  Dhr. Bogerd volgde van in 2020 de opleiding Gecertificeerd Commissaris advanced.  

 
In 2020 is de Raad 5 maal bijeen geweest. De geplande vergadering in mei 2020 heeft in verband met Covid 
19 geen doorgang gehad.  Ook heeft de Raad in de periode van 02-11-2020 tot en met 14-12-202 een kort 
wekelijks overleg gehad met de bestuurder over de ontwikkelingen met Covid 19 op de locaties. In de bijlage 
is een overzicht opgenomen van de vergaderingen, de samenstelling van de Raad en de commissies. De 
centrale thema’s die hierbij aan de orde zijn geweest waren: 

- Covid 19 aanpak en effecten 
- Inspectiebezoeken IGJ aan de locatie Meesplein  
- Borging van kwaliteitseisen  (incl. het zichtbaar maken van eventuele tekortkomingen en resultaten 

van verbeteracties) 
- Het signaleren, waarderen en beheersen van bedrijfsrisico’s 
- Wisseling van de accountant  
- Strategie en toekomstperspectief 
- Governance (herbenoeming leden, evaluatie van visie op toezicht en reglementen zoals Raad van 

Toezicht, Raad van Bestuur,  Remuneratie commissie, commissie kwaliteit & Veiligheid)  
 
De twee leden van de Remuneratie commissie hebben begin 2020 een overleg over de algemene gang van 
zaken met de OR bijgewoond, het zogenaamde artikel 24 overleg WOR.  
Een afvaardiging vanuit de VVAR, OR en CCR hebben deelgenomen aan een overleg van de commissie 
Kwaliteit & Veiligheid.  
 
In verband met een forse uitbraak met Covid 19 op de locatie Meesplein heeft de IGJ op 07-10-2020, 19-11-
2020 en 10-12-2020 inspectiebezoeken gebracht aan deze locatie. Naar aanleiding van hun bevindingen 
heeft de IGJ ook de Raad van Toezicht uitgenodigd voor een overleg op respectievelijk  08-10-2020 (digitaal 
overleg) en op  20-11-2020 op kantoor IGJ te Utrecht . Tijdens het bezoek op 10-12-202 heeft de IGJ 
vastgesteld dat er veel vooruitgang is geboekt. In januari 2021 heeft de IGJ vervolgens aangegeven niet 
opnieuw een bezoek te zullen brengen en dat Present een resultaatverslag dient op te stellen.  Dit is 
opgesteld waarna de IGJ het vertrouwen uitsprak in de aanpak.  
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De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de door de bestuurder vastgestelde jaarrekening 2019 en 
deze goedgekeurd. Na bespreking in de financiële auditcommissie is de begroting 2021 en het 
geactualiseerde meerjarenplan 2019 – 2021 goedgekeurd. 
 
Met de externe accountant zijn de in de accountantsverslagen gerapporteerde bevindingen en 
aanbevelingen besproken en geëvalueerd. Ook is de samenwerking met de accountant Grant Thornton 
geëvalueerd. Daar de samenwerking en communicatie onvoldoende constructief verliepen is de keuze 
gemaakt van accountant te wisselen. Er is een uitvraag gedaan bij drie verschillende accountantskantoren 
en de keuze is gevallen op Verstegen accountants en adviseurs, die tot 2018 eveneens als 
accountantskantoor voor Present heeft gewerkt. Wel is sprake van een andere accountant dan in het 
verleden.  
 

5.4. Medezeggenschap 
5.4.1. Ondernemingsraad   
Present heeft één ondernemingsraad namens alle locaties. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de 
medewerkers. De bestuurder en de bestuurssecretaris zijn aanwezig bij de overlegvergaderingen met de 
ondernemingsraad. Ook in 2020 vond een overleg plaats tussen de ondernemingsraad en de Raad van 
Toezicht. Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) informeert de bestuurder de 
ondernemingsraad en legt voorgenomen besluiten voor advies of instemming voor aan de 
ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan gebruik maken van de faciliteiten binnen Present, een 
ambtelijk secretaris ondersteunt de raad en de leden hebben tijd om hun taken als ondernemingsraad lid uit 
te kunnen voeren. In 2020 is een convenant opgesteld tussen OR en bestuurder met betrekking tot 
onderlinge samenwerking en faciliteiten. Naast reguliere overlegvergaderingen heeft in 2020 ook een 
overleg over de algemene gang van zaken plaatsgevonden. Twee leden van de Raad van toezicht zijn als 
toehoorder hierbij aanwezig geweest.  De OR heeft in 2020 ook deelgenomen aan het overleg van de 
Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht. 
Het jaarverslag van de Ondernemingsraad is in de bijlage B bij dit jaarverslag integraal opgenomen.  
 
5.4.2. Cliëntenraden  
Present heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en vier lokale Cliëntenraden. De CCR houdt zich bezig met 
zaken die alle bewoners en cliënten aangaan. Onderwerpen die alleen op een bepaalde locatie spelen 
worden in de lokale Cliëntenraden besproken. De bestuurder en bestuurssecretaris zijn aanwezig bij de 
vergaderingen van de CCR. De regiomanagers voeren overleg met de lokale Cliëntenraden. In de Wet 
Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg is weergegeven welke voorgenomen besluiten voor advies dan wel 
verzwaard advies aan de cliëntenraden voorgelegd moet worden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de 
CCR bij de uitoefening van de taken. In 2020 is veel aandacht uitgegaan naar het opstellen van een nieuwe 
medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement in verband met de nieuwe Wet Medezeggenschap 
Cliëntenraden Zorg.  
De CCR heeft in 2020 ook deelgenomen aan het overleg van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de 
Raad van Toezicht. 
Het jaarverslag van de CCR is in de bijlage C bij dit jaarverslag integraal opgenomen.  
 
5.4.3. Identiteitscommissies 
Present heeft drie Identiteitscommissies: één voor de locaties Emma & Meesplein, één voor de locaties 
Open Vensters en Hof van Ammers en één voor de locatie Graafzicht.  De Identiteitscommissies van de 
protestants-christelijke locaties bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende kerken uit de regio.  De 
Identiteitscommissie van Emma/Meesplein bestaat uit leden die politiek of maatschappelijk betrokken zijn bij 
de Leerdamse gemeenschap. De Identiteitscommissies zijn officieel ingesteld om de identiteit van de 
locaties vorm te geven en te bewaken. Zij moeten ruimte scheppen voor de levensbeschouwelijke 
achtergronden van bewoners, met respect voor ieders individuele beleving. Op dit gebied kunnen zij de 
bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geven.  

 
De identiteitscommissie Graafzicht heeft in 2020 afscheid genomen van de commissieleden Theo Mets en 
Arno de Jong (Streefkerk). Zij heten hun opvolgers welkom: Jan den Ouden (Nw. Lekkerland) en Maarten 
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Bossenbroek (Streefkerk). De halfjaarlijkse vergadering in maart kon helaas niet doorgaan, maar in 
september gelukkig wel. In dat overleg was ook het management en de geestelijk verzorger aanwezig. Het 
belangrijkste onderwerp wat toen besproken is was de zorg rondom het levenseinde in Graafzicht. Vragen 
en dilemma’s hierover zijn actueel en belangrijk, zowel voor bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. 
Van belang is vooral dat er duidelijkheid is in een concrete situatie, dus mogelijkheden, maar ook grenzen 
qua behandeling en zorg. Aan de hand van een beleidsdocument van het management is hierover met hen 
van gedachten gewisseld. Samenvattend was de identiteitscommissie dankbaar voor de gekozen principiële 
lijn die past bij de identiteit van Graafzicht. Verder is onder andere  het jaarverslag van de geestelijk 
verzorger besproken. In de periode dat bezoek van familie en pastoraal bezoek van ‘buiten’ niet mogelijk 
was, kon de geestelijk verzorger 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. 

 

In 2020 is de identiteitscommissie van OV/HvA twee keer bij elkaar geweest voor een vergadering. Zo stond 
in de 1e vergadering de kennismaking met de nieuwe geestelijk verzorger Ley Boden centraal. Als 
commissie hopen wij op een goede samenwerking, dat hij zijn werk met vreugde mag doen. Zo mag hij tot 
zegen zijn voor de bewoners. In de tweede vergadering hebben wij het beleidsplan “palliatieve zorg en zorg 
rondom het levenseinde” besproken met de directie. Het doel van dit beleidsplan is: Duidelijkheid bieden aan 
bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers omtrent diep ingrijpende vraagstukken. Bijvoorbeeld: Als het 
gaat over reanimatie, het al dan niet stoppen met het aanbieden van vocht en voeding, palliatieve sedatie en 
euthanasie. Wij geven voor de implementatie toestemming en hopen dat het beleidsplan voor bewoners en 
personeel duidelijkheid geeft en handvatten voor inhoudelijke gesprekken. Als commissie zijn we ook 
betrokken geweest bij het cadeau dat is gegeven ter ere van 10 jaar Hof van Ammers. Er is een quilt 
gemaakt met mooie symboliek, deze mag een plek hebben in het restaurant van de Hof van Ammers. Het 
afgelopen jaar is, door alle Covid maatregelen, een moeilijk jaar geweest voor onze huizen waardoor ook 
jammer genoeg de meeste activiteiten vanuit de kerken moesten worden stilgelegd. Op verschillende wijzen 
zijn er naar alternatieven gezocht. Zo is er in Open Vensters i.p.v. de zondagse kerkdienst een 
meditatiedienst opgestart door de geestelijke verzorger die vanaf 10.30 uur live wordt uitgezonden op de 
kamers binnen OV. In overleg met Ley Bodden worden vanaf november deze diensten op dezelfde manier 
twee keer per maand weer door regiopredikanten verzorgd. In de Hof van Ammers zijn het grootste deel van 
de kerkdiensten wel digitaal door de bewoners bekeken. Veel vrijwilligers, ook vanuit de kerken, hebben hun 
activiteiten niet kunnen doen. Wij hopen en bidden dat in het nieuwe jaar er weer meer mogelijkheden zullen 
komen. 

 

5.5. VVAR  

Sinds 2019 beschikt Present over een VVAR. De VVAR bestaat uit Verpleegkundigen en Verzorgenden en 
is een onafhankelijk adviesorgaan binnen Present. De adviesraad is een verbindende schakel tussen het 
bestuur en de werkvloer en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur vanuit de 
beroepsinhoudelijke optiek. Op deze wijze heeft de adviesraad actief invloed op het beleid en de kwaliteit 
van de zorg binnen Present.  Bij het geven van adviezen staat het beste voor de cliënt centraal. Hierbij zijn 
de uniciteit, zelfregie en een passende leefomgeving andere belangrijke uitgangspunten.  
 

2020 stond voor de VVAR vooral in het teken van Covid 19. De VVAR heeft met een afvaardiging 
deelgenomen aan de Covid overleg, heeft actief bijgedragen aan de inhoud van de bezoekregelingen, aan 
het draaiboek Covid en aan de aanpak van de vaccinaties van de bewoners. Aan de VVAR is een formele 
adviesaanvraag voorgelegd omtrent rouwverwerking van medewerkers vanuit de professionele 
werkomgeving.  De VVAR heeft in 2020 ook deelgenomen aan het overleg van de Commissie Kwaliteit & 
Veiligheid van de Raad van Toezicht.  

In bijlage D is het jaarverslag van de VVAR integraal opgenomen.  
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6| Bedrijfsvoering  

Present voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering, zoals deze worden 
beschreven in de artikelen 6.3 t/m 6.5 van het Uitvoeringsbesluit WTZi. Deze eisen houden in dat: 
a) de instelling schriftelijk heeft vastgelegd welk orgaan of welke organen van de instelling welke 

bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de 
bedrijfsvoering; 

b) de instelling schriftelijk en inzichtelijk heeft vastgelegd hoe de zorgverlening wordt georganiseerd, van 
welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de 
relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en 
beslissingsbevoegdheden; 

c) de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating wordt aangevraagd financieel worden 
onderscheiden van andere activiteiten van de instelling; 

d) in de financiële administratie ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en 
bestemming en duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is 
aangegaan. 

 
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.  
  
De Governancecode wordt binnen Present nageleefd en op verschillende domeinen doorgevoerd. Ook wordt 
jaarlijks de relatie met de accountant geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een accountantswissel, Voor de 
interim controle 2020 en de jaarrekening 2020 wordt gebruik gemaakt van de diensten van Verstegen.  
 
P&O 
In 2020 is er, naast de reguliere werkzaamheden en ondanks de beperkingen door Covid, goede voortgang 
geboekt op het project functiehuis. Binnen dit project worden alle functieomschrijvingen en -waarderingen 
bekeken en geactualiseerd zodat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Present wil 
komen tot een eenduidig en generiek functiehuis, we worden hierbij ondersteund door FWG. In 2021 zal dit 
(omvangrijke) project worden afgerond.   

 

In november 2020 heeft Present opnieuw deelgenomen aan de Sterk in je Werk week. Deze week werd 
georganiseerd vanuit de werkgeversvereniging. Tijdens de Sterk in je Werk week werden door verschillende 
zorgorganisaties workshops c.q. activiteiten georganiseerd waar de eigen medewerkers én medewerkers 
van andere deelnemende organisaties aan deel konden nemen. 
 
Ook is in november voor de tweede maal het medewerkersonderzoek uitgevoerd via 
Effectory. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in hoe onze medewerkers thema’s als  
bevlogenheid, betrokkenheid en werkgeverschap beoordelen en hoe Present scoort ten 
opzichte van de benchmark én ten opzichte van vorig jaar. De respons was 55,3%, iets hoger dan de 
benchmark. De overall resultaten laten zien dat medewerkers Present op alle thema’s een hogere score  
geven dan vorig jaar.         
 

Ziekteverzuim en formatieplaatsen 

Binnen Present wordt maandelijks gerapporteerd op het aantal formatieplaatsen dat wordt ingezet en het 
verzuim per locatie.  De gemiddelde inzet qua formatie over 2020 bedroeg 334 formatieplaatsen ten opzichte 
van een gemiddelde contractformatie van 301 formatieplaatsen. De toename in de gemiddelde formatie 
komt vooral door de input vanuit de kwaliteitsgelden waardoor extra personeel kan worden aangetrokken. 
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Het aantal ingezette Fte is ook toegenomen door de extra inzet als gevolg van de Covidpandemie. Veel 
diensten zijn ingevuld door de medewerkers van Present. 

 

In 2020 is de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL) nog altijd op een hoog niveau zoals dit in 2019 
ook al het geval was. Er werd in 2020 20 Fte in de zorg ingezet (2019, 19 Fte). voor 2019 is sprake van 19 
Fte wel gemiddeld werd ingezet. 

Het ziekteverzuim laat in 2020 een sterk variërend beeld zien. In de maanden juni, juli en augustus lag het 
verzuim onder de 6%. Echter door Covid-uitbraken op verschillende locaties is deze gestegen naar 10,68% 
in de maand december. Gemiddeld bedroeg het ziekteverzuim uiteindelijk 7,47%. 

 

 

 

Onderstaand worden de overzichten gepresenteerd voor 2020 en 2019 naar personeelsopbouw 
(verzorgend/ondersteunend) en personeelsverloop.  

 

 

 

 

Opleidingen 

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.

Verslagjaar 2019

A Personeel in loondienst Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen
1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal 416 204                                                  
2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend 33 25                                                     
3. Management en ondersteunend 147 70                                                     incl. services

C 2 Verloop Personeel Aantal personeelsleden Aantal fte Opmerkingen
Instroom personeel 224 101                                                  excl. vakantiekr.
Uitstroom personeel 180 88                                                     excl. vakantiekr.
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Voor de medewerkers van Present is het belangrijk dat ze optimaal zijn toegerust voor de veranderende 
omgeving waarin onze organisatie opereert. Present werkt aan een verbreed opleidingsaanbod en 
ondersteunt de individuele leervragen. Een belangrijke doelstelling is het ontwikkelen van trainingsaanbod 
voor opleidingsnoodzaak en opleidingsbehoeften dat aansluit bij de strategie van Present, zowel nu als ook 
op de langere termijn. Medewerkers worden gestimuleerd, na het volgen van een training, de kennis en 
vaardigheden toe te passen in de werksituatie. 
 
Het trainingsaanbod van 2020 was vooral gericht op ‘basis in orde’; het verhogen van de kwaliteit van zorg. 
Een greep uit het aanbod; 

 BIG training en toetsing voor Verzorgenden (IG) 
o Verpleegtechnische handelingen 

 BIG training en toetsing voor verpleegkundigen 
o Verpleegtechnische handelingen 
o Specialistische verpleegtechnische handelingen 

 Inbrengen perifeer infuus 
 Verwisselen PEG-sonde 

o Verplegen van de cliënt met COVID-19 
o Train-de-trainer: werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

 Klinisch redeneren 
 Vakbekwaam indiceren 
 Nieuw aanbod e-learning; 

o Covid/COVID-19 
o Wet Zorg en Dwang 
o Rapporteren vanuit het zorgleefplan 
o Dementie 
o Verplaats- en tiltechnieken 
 

Voor de medewerkers in de zorg zijn er binnen Present diverse mogelijkheden om een opleiding te volgen 
voor verbreding en verdieping van de functie. Voorbeelden hiervan zijn de beroepsspecialisaties EVV 
(Eerstverantwoordelijk Verzorgende) en GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psycho-geriatrie). 
In 2020 hebben 2 groepen Helpenden het keuzedeel Helpende Plus afgerond; zij hebben het erkende MBO-
certificaat Helpende Plus ontvangen. 
 
Present is een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. 
De investering in het werken aan verbetering van het leerklimaat heeft een aantoonbaar resultaat 
opgeleverd; in 2020 heeft Present een ‘doorlopende’ erkenning als leerbedrijf ontvangen. Hier zijn we trots 
op. Tegelijkertijd vraagt het om een duurzame investering op het gebied van de kwaliteit van leren bij 
Present. Eén van de randvoorwaarde om erkend leerbedrijf te zijn is goede begeleiding op de werkvloer 
door werkbegeleiders. In 2020 hebben een aantal groepen werkbegeleiders deelgenomen aan de 
werkbegeleiderstraining. Inmiddels zijn 150 werkbegeleiders getraind. 
 
ICT    
De geplande ICT-projecten van Present zijn in 2020 door Covid-uitbraken weliswaar vertraagd, maar toch 
doorgezet. Wijzigingen in de planning waren noodzakelijk onder meer doordat het thuiswerken van grote 
groepen mensen vroeg om direct beschikbaar maken voor vergaderen via Teams, omdat installateurs niet 
op door besmettingen getroffen locaties terecht konden, en natuurlijk omdat de focus van Present meer op 
de dag voor dag Covid-situatie lag dan op de voortgang van nieuwe projecten.  

 

In de loop van het jaar is echter toch een organisatie breed en volledig dekkend WiFi-netwerk aangelegd, op 
alle locaties. Eerder is ervoor gezorgd dat alle medewerkers over een smartphone beschikten, hetzij in 
bruikleen van Present, hetzij de eigen smartphone met maandelijkse vergoeding van Present. Dit was 
noodzakelijk omdat voor steeds meer toepassingen multifactor-authenticatie vereist is en apps gebruikt 
worden. 
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In de zomer is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het invoeren van de nieuwe digitale werkplek, 
een standaard Microsoft cloud-oplossing die de oude server-infrastructuur van Present vervangt. Hiermee 
zijn we een stap verder in het realiseren van het uitgangspunt in het ICT-beleid dat toegang tot het netwerk 
'any time, any place, any device' mogelijk moet zijn. Eind van het jaar is de implementatie bij de gebruikers 
daadwerkelijk gestart, waarbij ook alle bestaande werkplekken vervangen zijn door moderne laptops. Eind 
februari, begin maart 2021 zal de implementatie gereed zijn. 

 

Facilitair  

Present heeft in 2019 besloten de aansturing van de gastvrouwen, linnenkamers en huishoudelijke dienst te 
verplaatsen van de overkoepelende manager services naar de locatiemanagers. Dit vanuit de gedachte dat 
integrale aansturing van alle medewerkers in het primaire proces leidt tot betere afstemming rondom de 
wensen en behoeften van onze bewoners. In 2020 is deze overdracht gerealiseerd. De inhoudelijke 
kwaliteitsontwikkeling van de facilitaire dienst wordt geborgd vanuit een beleidsadviseur Facilitair. Voor de 
keukens is er voor gekozen dat die door de regiomanager west worden aangestuurd. De beide souschefs 
hebben een coördinerende rol in de keukenteams. De Technische Dienst valt onder verantwoordelijkheid 
van de manager bedrijfsvoering. 

 

Inkoop 

Voor Inkoop werkt Present samen met  Buro ZP. Zij zijn betrokken bij inkoop in de brede zin van het woord. 
Waar mogelijk vindt samenwerking plaats met collega-instellingen die ook met Buro ZP samenwerken om 
inkoopvoordelen te realiseren. Verder is Present Intrakoop-lid, wat collectiviteitsvoordeel oplevert bij een 
aantal grote leveranciers. Voor contract- en factuurregistratie maakt Present gebruik van Pro-Active. 

 

AVG  

Sinds 2018 heeft Present een functionaris gegevensbescherming. De functionaris heeft met de organisatie 
processen in kaart gebracht en er is inzichtelijk gemaakt welke informatie waar gebruikt wordt. Binnen 
Present is een Privacyteam actief om handen en voeten te geven aan compliancy op het terrein van de 
AVG.  In 2020 zijn drie datalekken gemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming. Bij één van deze 
meldingen betrof het de persoonsgegevens van één betrokkene en in twee gevallen waren de 
persoonsgegevens van meerdere personen betrokken. Naar de aard van de inbreuk hadden alle drie de  
meldingen te maken met verlies van data. Beoordeeld naar oorzaak, hield één melding verband met verlies 
van gegevens, één melding met een digitale persoonsverwisseling en één melding met de onzorgvuldige 
omgang van gegevens. Daar deze drie meldingen een mogelijk risico vormden voor de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen zijn deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uit het oogpunt van 
zorgvuldigheid is/zijn in al deze gevallen ook de betrokkene(n) persoonlijk van de inbreuk op de hoogte 
gesteld.  
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7| Financieel beleid   

De doelstelling van Present voor een financieel gezonde organisatie is gesteld op een resultaatspercentage 
van 2%. In 2020 is hier niet aan tegemoet gekomen voor wat betreft het jaarresultaat (0,4%). Het 
genormaliseerde jaarresultaat valt lager uit. Daarnaast is de afspraak om de solvabiliteitseis zo snel mogelijk 
naar 25% te brengen waar 20% minimaal vereist is. Deze is conform de eis die externe financiers stellen 
aan Present. Intern wordt gewerkt met een solvabiliteitseis van boven de 30%. Deze is evenals in 2019 ruim 
29%.  Qua liquiditeitsratio wordt gewerkt met een ondergrens van 1,0 welke in 2020 maar net wordt gehaald. 
Onderstaand de verschillende ratio’s per jaar op een rijtje. 

 2020 2019 

Resultaatsratio 0,9% 1,9% 

Solvabiliteitsratio 30.4% 29,8% 

Liquiditeitsratio 1,00 1,05 

 

Stand van zaken 2020 

2020 is voor Present een jaar geweest met pieken en dalen. Niet in het minste geval door de Covid 
pandemie. Het resultaat is afgenomen in 2020 naar € 267.106 (2019: € 502.644).  Het genormaliseerde 
resultaat over 2020 valt lager uit en bedraagt € 152.593 en is eveneens iets lager dan het genormaliseerde 
resultaat van 2019 (€ 175.478). 

De opbrengsten Wlz zijn in 2020 toegenomen t.o.v. het voorgaande jaar. Eén van de oorzaken is de 
zorgverzwaring welke vooral doorzet in de interne zorg. Het volume zorgdagen is ook toegenomen in 2020. 
Het inzetten van MPT/VPT extramuraal blijft voor Present een lastig vraagstuk. Hierdoor verkrijgen we nog 
altijd relatief weinig inkomsten hieruit  en dat geldt vooral voor de VPT. Uiteindelijk bedroegen de inkomsten 
Wlz €20.632.769. 

De bestede kwaliteitsgelden bedragen € 1.879.501 (2019, € 1.210.720). Deze toename is vooral ingegeven 
door de hoge PNIL kosten maar ook is er in het tweede halfjaar extra personeel (10,67 fte)  aangenomen 
conform de ingediende plannen bij het zorgkantoor.  

De inkomsten uit Zvw zijn toegenomen in 2020. Met name in de wijkverpleging is deze stijging gerealiseerd. 
Doelmatigheidsverbetering is niet volledig gehaald maar wel verbeterd t.o.v. 2019. De 
doelmatigheidsverbetering vond vooral plaats in het tweede halfjaar. Echter door de niet volledige realisatie 
van de doelmatigheidsverbetering is er wel een reservering opgenomen.  

De WMO is sterk afgezwakt als gevolg van Covid-19. En ook de dagbesteding kent een afname onder 
invloed van Covid-19. Compensatie van de inkomstenderving tot en met augustus heeft plaats gevonden 
echter niet volledig. Uiteindelijk bedroeg de opbrengst WMO in 2020 € 108.495 (2019, € 147.902).  

De huuropbrengsten van appartementen zijn afgenomen (- € 60.601). Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
door de  toename van de Wlz. De bezetting beweegt zich dan ook richting de 30 plaatsen. De huuropbrengst 
uit verhuur van ruimten welke in de BV Gastvrij wordt verantwoord, is als gevolg van Covid-19 sterk gedaald 
met € 50.712.  
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De kosten van personeel niet in loondienst, inclusief behandeldienst, zijn in 2020 nog altijd hoog. Waar de 
ambitie was de PNIL te laten dalen is dit niet gelukt. De PNIL in de zorg is in de volle breedte toegenomen 
naar ruim 20 Fte. Uiteindelijk bedraagt dit in 2020 € 3.304.603 (2019,  € 2.918.231).  

In het boekjaar is vanaf juni sprake van een wissel van behandelaar. Rivas had in najaar 2019 aangegeven 
de dienstverlening te willen beëindigen waardoor naar een nieuwe behandelaar moest worden gezocht. 
Novicare is als meest geschikt naar voren gekomen.  Deze wissel heeft wel geleid tot een toename in de 
kosten van € 113.892.  

De personeelskosten van de eigen krachten ligt een stuk hoger dan de begroting. De omzetstijging in de Wlz 
en de Zvw hebben tot aanname van meer personeel geleid. Echter door de stijging van de PNIL zoals zojuist 
vermeld zijn de personeelskosten hoog opgelopen. Zoals eerder vermeld wordt een groot gedeelte van de 
kwaliteitsgelden aangewend om de gestegen PNIL op te vangen. De reservering voor verlofuren en 
compensatie-uren is verhoogd met  € 388.200,-. Deze toename zit in het feit dat veel diensten extra zijn  
gedraaid i.v.m. Covid door de eigen medewerkers. Het betreft hier de tijd voor tijd component als gevolg van 
de extra handen aan het bed door de eigen medewerkers. 

De investeringen in ICT i.v.m. mobiel werken en zorginnovatie samen met de aanschaf van 
zorghulpmiddelen zijn de grootste investeringscomponenten in het afgelopen boekjaar. Totaal aan 
investeringen bedroeg € 711.394. De afschrijvingslast is wel hierdoor hoger dan in 2019 echter lager dan de 
begroting 2020. 

In de overige bedrijfskosten zijn de meest in het oog springende afwijkingen ten opzichte van 2019 te vinden 
in de patiënt en bewoner gebonden kosten. Covid 19 heeft hierin een groot aandeel, € 328.833. De 
onderhoudskosten zijn gedaald ten opzichte van 2019. Daarnaast is er sprake van een stijging van de 
hotelmatige kosten ook weer deels ingegeven door Covid 19 ter hoogte van € 26.723.  

In 2019 is er een voorziening gevormd voor langdurig zieken. In 2020 zijn ook de transitievergoedingen 
opgenomen in de voorziening waardoor er een stijging van de voorziening heeft plaats gevonden. Ter 
compensatie van de uit te keren transitievergoedingen is een vordering opgenomen van € 52.228.De 
grootste stijging in de voorzieningen komt vanuit de jubilea deze is met € 49.481 toegenomen. 

In het boekjaar is er sprake van een incidentele bate in verband met de uitkering van compensatie van 
transitievergoedingen over voorgaande jaren ter hoogte van € 124.686. 

In 2018 is besloten dat in het kader van het nieuwe besturingsvisie en organisatiemodel, maar zeker ook 
door jarenlang achterstallig onderhoud,  functies opnieuw dienen te worden beschreven en gewaardeerd. 
Compensatie zal plaats vinden met terugwerkende kracht. Hiervoor is een reservering opgenomen van € 
200.000,-. Deze is verhoogd met € 75.000 in het jaar 2020. 

Al met al hebben bovenstaande ontwikkelingen geleid tot een positief resultaat welke wel een stuk krapper is 
dan begroot. Er is niet voldaan aan de interne rendementseis van 2% (2020 bedraagt 0,90%). Ook zien wij 
dat de liquiditeitspositie onder druk komt te staan (deze is 1,0 per 31 december 2020, wat de ondergrens is). 
Het resultaat maakt dat de solvabiliteits-wens vanuit de hypotheekverstrekker van 25% in 2020 geen risico 
oplevert. Per 31 december 2020 is de solvabiliteitsratio licht gestegen naar 30,4%.  
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Ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
In maart 2020 werden wij net als de rest van Nederland en de wereld, geconfronteerd met de Covid 
pandemie. Dit heeft direct geleid tot een aantal aanpassingen die wij kort daarvoor nog niet voor mogelijk 
hadden gehouden. Nederland ging in lock down. Beeldbellen werd de normaalste zaak van de wereld, 
evenals zorg op afstand, werken op afstand, vergaderen op afstand, mondkapjes en andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen, desinfecteren, je handen stuk wassen enzovoort. Daarbij was bij het begin ook nog 
sprake van een schaarste vraagstuk van de benodigde middelen. Ook op bewoners, cliënten en 
medewerkers was de impact groot. Geen bezoek meer in het verpleeghuis. Mensen die aan onze zorgen 
waren toevertrouwd overleden aan COVID terwijl nauwelijks bezoek mogelijk was en de zorg onder druk 
stond.  
 

Het ziekteverzuim onder medewerkers verliep grillig en steeg binnen sommige teams bij een Covid-uitbraak 
binnen een paar dagen tot ruim 20%, zorg moest worden afgeschaald, er was sprake van leegstand. Een 
Covidteam als crisisteam werd ingesteld en zowel intern als extern werd frequent overlegd om zo goed 
mogelijk op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen. Tegelijkertijd kon een aantal zaken uit ons jaarplan en 
begroting 2020 geen of onvoldoende doorgang vinden. Dit betrof onder meer het terugdringen van de PNIL 
en de aanpak van het ziekteverzuim. Ook opleidingen en onderhoudsprojecten moesten worden uitgesteld.  

COVID-19 had zowel voor de opbrengsten als voor de kosten grote gevolgen. Gelukkig hebben de 
financiers van de zorg, compensatieregelingen ontwikkeld waarmee de financiële gevolgen zijn beperkt. Wij 
geven daarop een toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering/financiën.  

 

Bedrijfsvoering/financiën 

Zoals vermeld in de paragraaf over de ontwikkelingen gedurende het boekjaar, heeft COVID-19 een grote 
invloed gehad op de ontwikkelingen binnen onze organisatie. 

De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties namen af terwijl tegelijkertijd sprake was van extra 
kosten als gevolg van onder meer hoog verzuim, extra zorgkosten inzake COVID, schoonmaakkosten en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Voor de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de financiers compensatieregelingen ontwikkeld 
waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn gebleven, wel is het resultaat lager uitgevallen dan het niveau 
van de begroting . Hierdoor is, per saldo,  geen sprake van significante invloed op het vermogen ultimo 
boekjaar en het resultaat over het boekjaar en op de relevante financiële ratio’s. Voor een specifiekere 
toelichting op de jaarrekeningposten verwijzen wij naar de toelichting per post in de jaarrekening. 
De rekening opmakend zijn de totale extra kosten welke in de jaarrekening zijn opgenomen uit te splitsen 
naar 2 componenten zijnde: 
 

1. De zorgbonus ter hoogte van € 1.153.900; 
2. De Covid compensatie ter hoogte van € 1.512.622. 

 
Al met al een totale kostenpost vanuit Covid ter hoogte van € 2.666.522 waarvan Present verwacht dat deze 
volledig zullen worden vergoed conform de eerste berichtgeving in de. Voor verder financiële toelichting 
wordt verwezen naar de bijlage in de jaarrekening. 
 
Risicoparagraaf 
Present beschikt nog niet over een integraal specifiek risicobeheersing systematiek waarmee risico’s 
periodiek worden geïnventariseerd, geëvalueerd en worden afgestemd met de Raad van Toezicht. In 2019 
is hier mee begonnen op verzoek vanuit de Raad van Toezicht en ook gebaseerd op aanbevelingen van de 
vorige accountant.  De doorontwikkeling hiervan is in 2020 gepauzeerd onder invloed van de covid crisis die 
om her prioritering vroeg.  
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De impact van COVID-19 in 2020 op de organisatie is groot zoals hierboven is toegelicht. Ook in 2021 zal 
COVID-19, in ieder geval tot aan de zomermaanden, een forse impact hebben op medewerkers en 
bedrijfsvoering en zullen de cliënten en bewoners deze impact ervaren. Inmiddels is het grootste deel van 
de medewerkers en bewoners gevaccineerd waardoor de risico’s aanzienlijk zijn verminderd en we de 
komende tijd weer naar een normalere situatie kunnen groeien.  

Wel is sprake van achterstallig “onderhoud” bij onder meer opleiding van medewerkers, maar ook de sociale 
contacten tussen medewerkers onderling en medewerkers, bewoners en hun verwanten. Hieraan zal de 
komende tijd extra aandacht worden besteed. 

 
Vanuit financieel perspectief is de impact in 2020 beperkt door de verschillende compensatieregelingen. 
Deze regelingen zijn voor 2021 grotendeels verlengd zodat ook 2021, per saldo,  geen grote financiële 
impact wordt verwacht.  
Voor nadere informatie over COVID-19 en de impact op onze organisatie verwijzen wij naar 
hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. 

 

Van 2020 naar 2021 

De realisatie van 2020 en de begroting 2021 worden verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor 2021 is er 
geen tekort begroot op de zorgexploitatie, maar een klein resultaat van € 5.416,-. De grote uitdaging voor 
2021 is en blijft het terugbrengen van de PNIL. Daarnaast zal een aantal verlieslatende onderdelen 
aangepakt worden zoals de Hof van Ammers en de wijkzorg. 

Verpleeghuismiddelen zijn opgenomen in de begroting voor een bedrag van € 2.112.671,-. Het aandeel 
compensatieregeling op de ZZP’s betreft € 206.011 . De aanpak van de uitkering van de gelden is 
uiteindelijk gebaseerd op de werkelijk kosten die additioneel worden gemaakt ten opzichte van de werkelijke 
gemiddelde kosten van 2018. Dit betekent dat m.b.t. de verpleeghuismiddelen er geen resultaat kan worden 
begroot. De initiële gedachte was dat de verpleeghuismiddelen zouden worden opgenomen in de tarieven 
per 2021. Wij weten nu dat dit niet eerder zal gebeuren dan 2022. Voor dit jaar is er wél voor gekozen om de 
kwaliteitsmiddelen mee te begroten op de verschillende locaties en deze niet meer separaat te behandelen. 
Hiermee wordt aansluiting gemaakt op de dagelijkse werkzaamheden. 

De begroting is opgesteld exclusief de gevolgen van Covid. Daarmee hangen wij de gedachte aan dat de 
extra kosten op personeel en ingezette middelen alsook de inkomstenderving die kan optreden als gevolg 
van leegstand separaat vergoedt zullen (blijven) worden vanuit de financiers zoals dat voor 2020 ook het 
geval is. 
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Bijlagen 

a) Overzicht vergaderingen Raad van Toezicht  

b) Jaarverslag Ondernemingsraad 2020  

c) Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2020  

d) Jaarverslag Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)  

e) Jaarverslag Klachten 2020  

f) Jaarverslag Verbeterpunten Samen Leren 2020  

g) Jaarverslag MIC meldingen 2020  

h) Jaarverslag CHIP  
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Bijlage A  Overzicht Raad van Toezicht  

Vergaderingen van de Raad van Toezicht 2020: Overleg Covid 19 Raad van Toezicht 2020  

o 19-02-2020 regulier 
o 13-05-2020 regulier – niet doorgegaan i.v.m. 

Covid 19  
o 17-06-2020 regulier & zelfevaluatie   
o 16-09-2020 regulier   
o 06-10-2020 extra ingelast overleg i.v.m. IGJ 

bevindingen Meesplein  
o 21-10-2020 regulier  
o 16-12-2020 regulier 
 

o 02-11-2020 
o 07-11-2020 
o 09-11-2020 
o 16-11-2020 
o 23-11-2020 
o 26-11-2020 
o 30-11-2020 
o 07-12-2020 
o 14-12-2020 
 

 

 

Vergaderingen  

financiële audit commissie 

 

Vergaderingen  

commissie Kwaliteit en 
Veiligheid 

Vergaderingen  

Remuneratie commissie  

 

o 20-01-2020 
o 20-04-2020 
o 31-08-2020 
o 12-10-2020 
o 14-10-2019 
o 30-11-2020 
 

o 20-01-2020 
o 25-05-2020  
o 12-10-2020 (OR, CCR, VVAR) 
o 30-11-2020 
 

 

o 27-01-2020 
o 02-03-2020 (evaluatie 

gesprek bestuurder) 
o 16-09-2020 
o 23-11-2020 
 

 

 

Besluiten  Goedkeuring  

 Herbenoeming de heer A. Bogerd 
 Herbenoeming de heer M. den Hartog 
 Herbenoeming de heer J. Timmer  
 Decharge aan bestuurder over 2019 
 Bezoldiging leden Raad van toezicht 
 Wisseling van accountant  
 Rooster van aftreden  
 Resultaat afspraken met bestuurder  
 Treasury statuut 
 Visie op toezicht (n.a.v. evaluatie)  

 Regeling geschenken en uitnodigingen 

 Begroting 2020 
 Jaarrekening 2019   
 Jaarverslag 2019  
 Reglement Raad van Bestuur  
 Actualisatie Meerjarenplan 2019 – 2021 

inclusief kwaliteitsplan 2020 
 

 

  



Jaarverslaggeving 2020 versie 2021-06-10 Pagina|44 

 

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 2020 

 

Raad van Toezicht Cie. Financiële audit Cie. Kwaliteit & 
Veiligheid 

Remuneratie cie.  

J. Timmer  (voorzitter) A. Bosman (voorzitter) M. den Hartog (voorzitter) J. Timmer (voorzitter) 

A. Bosman   D. van der Stelt  A. Bosman A. Bogerd 

M. den Hartog   

A. Bogerd  

D. van der Stelt  
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Bijlage B Jaarverslag Ondernemingsraad 2020  

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 2020. 

 

Begin 2020 werden we wereldwijd geconfronteerd met het Covidvirus. Hierdoor kwam de zorg onder druk te 
staan en werd er binnen Present door het personeel een enorme inzet geleverd om het virus buiten de deur 
te houden. Dit lukte tijdens de eerste Covidgolf maar tijdens de tweede golf kregen we te maken met 
besmettingen onder de bewoners en medewerkers. De Ondernemingsraad is betrokken bij alle maatregelen 
die nodig waren om besmetting te voorkomen. Voor de medewerkers is 2020 fysiek en mentaal een zwaar 
jaar geweest. Op iedere agenda van de Ondernemingsraad stond het Covidvirus centraal.  

 

De druk op het personeel; het extra ziekteverzuim als gevolg van Covid; de krapte op de arbeidsmarkt en 
het structurele tekort aan zorgmedewerkers was in 2020 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 2020 gelukt om in collegiale samenwerking kwalitatief goede zorg te bieden aan bewoners en 
cliënten van Present. Naast het Covidvirus werd een aantal onderwerpen in de Ondernemingsraad 
besproken zoals onder andere de Functieomschrijving en waardering (FWG), bereikbaarheidsdiensten, de 
opzet van een Leerafdeling, de Risico-Inventarisatie & Evaluatie, het Meerjarenplan 2020-2022 en Begroting 
2021, functie van coördinatoren en het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden. 

 

In april en oktober 2020 zijn tussentijdse OR-verkiezingen gehouden. Bij de verkiezingen in april is één 
vacante zetel in de kiesgroep Emma/Meesplein ingevuld. Bij de verkiezingen in oktober is één zetel in de 
kiesgroep Emma/Meesplein en één zetel in de kiesgroep Open Vensters ingevuld. Na de verkiezingen zijn er 
nog vier vacatures in de OR waarvan twee in de kiesgroep Graafzicht; één in de kiesgroep Hof van Ammers 
en één in de Kiesgroep Emma/Meesplein. In april 2021 zal de OR tussentijdse verkiezingen houden.  

De Ondernemingsraad van Present geeft met dit jaarverslag inzicht in haar werkzaamheden in 2020. 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, 2 maart 2021 

 

 

 

Frieda de Lange, Voorzitter 
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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 2020 negen keer met de bestuurder (op 14 januari, 18 februari, 24 
maart, 28 april, 2 juni, 7 juli, 25 augustus, 22 september, en 8 december)  

Op 6 januari, 13 januari, 22 januari en 1 december werd extra vergaderd ter voorbereiding van het art. 24 
overleg; het gesprek met de renumeratiecommissie en ter bespreking van het meerjarenplan van Present en 
de begroting 2021. De vergadering op 3 november is vanwege Covid niet doorgegaan. Een aantal 
vergaderingen vond online plaats via Teams.  

Een week 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. Iedere vergadering bestaat uit een Directieoverleg 
Ondernemingsraad (DOR) en een Intern Ondernemingsraadoverleg. De bestuurder Drs. J. Louisa-Muller en 
bestuurssecretaris Drs. P. Migchelsen hebben alle DOR-vergaderingen bijgewoond. De OR vergaderde in 
2020 evenals het voorgaande jaar digitaal. Hiervoor hebben de OR leden een laptop in bruikleen. 

 

Communicatie achterban 

Met ingang van 2020 deelt de OR informatie met de achterban via PIP. Op PIP heeft den 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. 

 

OR spreekuur 

Iedere OR-vergadering wordt tussen 10.30 en 11.00 uur het inloopspreekuur van de OR gehouden. Iedere 
medewerker die een onderwerp met de OR wil bespreken, kan gebruikmaken van dit inloopspreekuur. In 
verband met Covid heeft de OR in 2020 het spreekuur telefonisch gedaan; hiervan is geen gebruik gemaakt.  

De OR werd per mail benaderd door medewerkers met vragen over het waarschuwingsregister, roosteren, 
reservediensten, hitteprotocol, de werkkostenregeling, beleid ziekteverzuim en vrije dagen, 
functieomschrijving en waardering, persoonlijke beschermingsmiddelen & Covid en het vermelden van 
namen van medewerkers in Caren Zorgt. De OR heeft de gestelde vragen zoveel mogelijk beantwoordt. 

 

Raad van Toezicht 

Op 27 januari 2020 hebben twee leden van de OR een gesprek gehad met de renumeratiecommissie. 
Hierbij is het functioneren van de bestuurder drs. J. Louisa-Muller besproken.  
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Op 12 oktober 2020 was een delegatie van de OR aanwezig bij het overleg met de Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid. Zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad 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 door de OR besproken zijn:  
 
• Medewerkers moeten zich veilig voelen om zaken aan de orde te stellen en te bespreken 
• Personeel en een veilige werkplek (mede i.v.m. Covid) 
• Werkdruk; er moet worden toegezien dat medewerkers in de zorg niet overbelast worden. 
• Prioriteit is dat er voldoende handen aan het bed beschikbaar zijn en blijven. 
 
Het dialoogdiner dat jaarlijks plaatsvindt is als gevolg van de Covidmaatregelen niet georganiseerd. 
 

Artikel 24 overleg  

Op 13 januari 2020 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 
2020 en werd teruggeblikt op de onderlinge samenwerking tussen de OR en de bestuurder in het afgelopen 
jaar. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: werkdruk-vermindering, afname ziekteverzuim 
naar 5%, het vervullen van vacatures in de OR en het onderhouden van contact met de achterban.  

 

Scholing 

Voor 2020 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. Het trainingsinstituut SBI Formaat verzorgde de volgende 
trainingen voor de OR. 

 

Op 17 maart stond een in-company training gepland over de volgende onderwerpen: 

 De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 

 Het opstellen van een initiatiefvoorstel 

 Communicatie achterban versterken en het houden van een achterbanraadpleging. 

 Het opstellen van een convenant.  

Deze training is vanwege de Covidmaatregelen verplaatst naar 8 en 9 september 2020. 

 

Door de Covid maatregelen heeft de OR verder geen in company trainingen gevolgd. De OR is geen 
voorstander een online training omdat dit de interactie tussen de deelnemers onderling beperkt. 

OR-leden hebben individueel of als commissie de volgende cursussen online of fysiek gevolgd om de kennis 
op het commissiegebied te vergroten of eigen vaardigheden verder te ontwikkelen: 

 De WOR voor beginners  

 Landelijke VGWM dag  

 Arbobeleid & RI&E  

 Leidinggeven aan de OR  

 Financiële stukken lezen en begrijpen  

 Landelijke OR dag  

 Studiedag voor de ambtelijk secretaris.  
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Ingekomen adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2020 

De Ondernemingsraad heeft in 2020 de volgende advies aanvragen en instemmingsverzoeken behandeld 
conform haar bevoegdheid welke is vastgelegd in de Wet Ondernemingsraden (WOR): 

 

Datum Onderwerp WOR artikel Advies/ Instemming 
17-01-2020 Instemmingsverzoek Beleid 

MKSA (ingediend op 17-11-
2019)  

 

Art. 27 lid 1c Ingestemd  

21-02-2020 Adviesaanvraag invulling/ 
aanpassing rol facilitair regisseur 
en manager services 

 

art. 25 lid 1e Positief advies 

13-05-2020 Instemmingsverzoek Concept 
Plan v Aanpak RI&E 

 

art.27 lid 1 d Ingestemd 

20-04-2020 Adviesaanvraag Overdracht 
Mobiele Nachtdienst aan Rivas 

art. 25 lid 1d Positief advies 

20-04-2020 Adviesaanvraag samenwerking 
met Behandeldienst Novicare 

art. 25 lid 1b Positief advies 

20-05-2020 Instemmingsverzoek Tijdelijke 
bezoekregeling i.v.m. Covid 

 Ingestemd 

30-06-2020 Adviesaanvraag Einde 
bezoekregeling Covid-19 

 Positief advies 

27-11-2020 Instemmingsverzoek functie 
Preventiemedewerker 

art. 27 lid 1d & art.13 
Arbowet 

Dit instemmingsverzoek was 
31-21-2020 nog niet afgerond 

17-12-2020 Instemmingsverzoek leer- 
werkovereenkomsten 

art. 27 lid 1f Dit instemmingsverzoek was 
31-21-2020 nog niet afgerond 

  

Ingekomen stukken ter informatie 2020 

In 2020 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. 

 Covid/ bezoekregeling/ update per locatie 

 IGJ rapport n.a.v. bezoek aan Meesplein 

 Meerjarenplan 2019 – 2021 en begroting 2019 

 Arbobeleidsplannen 

 Jaarrekening en jaarverslag 2019 

 Plan van aanpak “Samen leren” 

 Extra investeringen voor WIFI 

 Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
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 Canvas beste werkgever 

 Digitaal in en uitstroom onderzoek 

 Plan van Aanpak FWG 

 Functieomschrijving en waardering FWG 

 WAB en de gevolgen voor Present 

 Attentiebeleid Present 

 Beleid kledingprotocol 

 Plan van aanpak terugdringen PNIL  

 Evaluatie samenwerking met Novicare 

 Resultaten PREM 

 Definitief rapport RI&E  

 Meerjarenplan Present 2021-2022  

 Begroting Present 2021  

 WKR en benutten extra vrije ruimte 

 

 

Overige onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn geweest: 

 Maandelijkse financiële rapportages (MARAP) 

 Begroting OR  

 BHV Beleid 

 Naamsvermelding medewerkers in Caren Zorgt. 

 Scholing OR 

 Gesprek VGWM-commissie van OR met Arbo-arts is niet doorgegaan door de Covidmaatregelen. 

 

Onderwerpen op initiatief van de ondernemingsraad. 

 Rouwprotocol. In 2019 heeft de Ondernemingsraad aan de bestuurder voorgesteld dat er een 
rouwprotocol opgesteld dient te worden, zodat voor iedereen binnen Present duidelijk is waar we 
voor staan en waar ze aan toe zijn, als het gaat om rouwverwerking, rouwverlof en rouwbegeleiding. 
Er wordt gewerkt aan een rouwbeleid voor Present. 

 Kolfruimtes. In 2019 heeft de Ondernemingsraad aangegeven dat medewerkers recht hebben op 
een kolfruimte die voldoet aan de wettelijke eisen. In 2020 hebben we een overzicht ontvangen van 
de ruimtes die op iedere locatie wordt ingericht als kolfruimte. Als gevolg van Covid was dit eind 
2020 nog niet afgerond. De OR zal er in 2021 op toezien dat de kolfruimtes gerealiseerd worden. 

 

Convenant ondernemingsraad en bestuurder 

Op 8 december 2020 hebben Frieda de Lange en Janneke Louisa het OR convenant ondertekend. De 
spelregels voor de ondernemingsraad en de organisatie zijn vastgelegd in de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) In dit convenant zijn er afspraken gemaakt over de faciliteiten voor de OR zoals 
het aantal uren dat de OR leden aan het OR werk mogen besteden; het aantal scholingsdagen, het aantal 
uren voor onderling overleg en de werkwijze binnen de OR.  
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Samenstelling Ondernemingsraad  

De ondernemingsraad startte op 1 januari 2020 met de volgende acht leden: 

 

Leden ondernemingsraad Taak binnen de OR Vertegenwoordigde locatie: 

Dik Duel voorzitter Graafzicht 

Frieda de Lange Vicevoorzitter Open Vensters 

Gabriëlla de Clerck lid Open Vensters 

Cora van den Herik lid Graafzicht 

Jannemiek de Jong lid Emma Meesplein 

Jan Kros lid Open Vensters 

Theresia Burgers lid Graafzicht 

Mariska Borsje lid Hof van Ammers 

Vacature lid Hof van Ammers 

vacature lid Emma Meesplein 

vacature lid Emma Meesplein 

 

In 2020 kwamen de volgende medewerkers de Ondernemingsraad versterken:  

 Per 1 mei 2020 is Antoinet de Jongh namens Emma toegetreden als lid van de OR. Bij de 
tussentijdse verkiezingen in april 2020 stelde Antoinette zich verkiesbaar. 

 Bij de tussentijdse verkiezingen in september 2020 stelden Kristy van Driel (kiesgroep Open 
Vensters) en Harm-Jan Vonk (kiesgroep Emma Meesplein) verkiesbaar voor de OR. Omdat er meer 
zetels vacant waren en twee kandidaten zich verkiesbaar stelden, zijn er geen digitale verkiezingen 
gehouden. De genoemde kandidaten zijn per 1 november 2020 automatisch gekozen als OR-lid. 

 

In 2020 heeft de OR afscheid genomen van vijf leden:  

 Dik Duel (voorzitter) per 1 april 2020; 

 Theresia Burgers per 1 april 2020;  

 Gabriëlla de Clerck per 1 juni 2020;  

 Mariska Borsje per 1 september 2020 

 Jannemiek de Jong per 1 oktober 2020.  

 

Op 28 april 2020 is Frieda gekozen tot Voorzitter van OR. De functie van Vice-voorzitter was in 2020 vacant. 
De Ondernemingsraad werd ondersteund en geadviseerd door ambtelijk secretaris Gerda Korevaar-Brand.  
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Per 31 december 2020 bestond de OR uit de volgende zeven leden en waren vier zetels vacant: 

 

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 lid Graafzicht 

vacature lid Graafzicht 

vacature lid Hof van Ammers 

vacature lid Emma Meesplein  

 

 

Commissies Ondernemingsraad 

De OR beschikte in 2020 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  x   

Marianne Blaak X    

Theresia Burgers tot 1/4  x  x 

Jannemiek de Jong tot 
1/10 

 x   

Frieda de Lange   x  

Mariska Borsje tot 1/9   x  

Cora v.d. Herik  X   x 

Gabriëlla d Clerck tot 1/6 X x  x 

Jan Kros    x  

 

Diverse OR-leden maakten onderdeel uit van commissies of werkgroepen zoals ARBO-werkgroep, RI&E en 
de werkgroep WKR en FWG en Terugdringen PNIL. 
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Bijlage C Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2020 

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 noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een (verzwaard) adviesrecht of 
instemmingsrecht van een cliëntenraad geldt. Deze bevoegdheden zijn ook opgenomen in de tussen de 
Raad van Bestuur en de cliëntenraad gesloten samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een 
cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.  
 
Ten behoeve van iedere locatie van Present is een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraden van 
Emma/Meesplein, Hof van Ammers, Graafzicht en Open Vensters, overleggen met de regiomanager van de 
locatie over zaken die van belang zijn voor de cliënten van de betreffende locatie en geven de regiomanager 
gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg raken.  
 
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 2020. 
 
Vanaf eind februari was 2020 een ander jaar dan gepland doordat er een pandemie uitbrak die Europa, 
Nederland en ook Present raakte. Present moest in de eerste Covidgolf de deuren voor bezoek sluiten en er 
werd hard gewerkt om Covid buiten de deuren van Present te houden. Dit lukte tijdens de eerste Covidgolf in 
maart/april 2020 want er zijn geen bewoners ziek zijn geworden door Covid. Helaas kregen we tijdens de 2e 
golf wel te maken met Covid uitbraken en zijn helaas een aantal bewoners overleden aan de gevolgen van 
het virus. Locatie Meesplein werd het zwaarst getroffen door Covid en kreeg controle door de IGJ waardoor 
er extra maatregelen werden ingezet. Maatregelen die ook voor de overige locaties noodzakelijk bleken te 
zijn. 
 
In 2020 werd de CCR-agenda bepaald door Covid-19. Minder spoedeisende onderwerpen werden verzet en 
een aantal zaken zijn schriftelijk afgehandeld. Dat was aanpassen voor ons als Centrale Cliëntenraad maar 
de grootste impact lag natuurlijk bij Present als organisatie en haar bewoners en cliënten. De Centrale 
Cliëntenraad heeft in het afgelopen jaar zo goed als mogelijk contact gehouden met de bewoners en hun 
familie. We hebben het directe contact met de bewoners gemist.  
Graag willen we onze waardering uitspreken voor de medewerkers van Present en hoe zij met deze situatie 
zijn omgegaan en zich voor 100% hebben ingezet 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.  
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Per 1 januari 2020 was de samenstelling van de CCR als volgt: 
 

 Afgevaardigde van locatie: Functie: 
De heer K. van Oort Open Vensters, Ameide Voorzitter  
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 
Mevrouw W. Verbaas Hof van Ammers, Groot-Ammers lid 

 
In 2020 hebben de volgende wisselingen binnen de CCR plaatsgevonden. De heer W. Timmermans stopte 
met het werk voor de CCR; zijn plaats is met ingang van 1 januari 2020 ingenomen door de heer B. 
Feenstra. Op 1 juni 2020 liep de benoemingstermijn van de voorzitter af en heeft de heer K. van Oort de 
voorzittershamer overgedragen aan mevrouw W. Verbaas- de Bruin. De Centrale Cliëntenraad werd 
ondersteund door ambtelijk secretaris Mevrouw G. Korevaar-Brand.  
 
Per 31 december 2020 was de samenstelling van de CCR als volgt: 
 

 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 

 
  
Vergaderingen CCR 
De CCR heeft in 2020 zes keer vergaderd (op 23 januari,12 maart, 4 juni, 9 juli, 8 oktober en 26 november). 
Eén vergadering (16 april) is vanwege de Covidmaatregelen geannuleerd. Iedere vergadering bestaat uit 
een interne vergadering en aansluitend een overlegvergadering waarbij de bestuurder en de 
bestuurssecretaris aanwezig zijn. We vergaderen aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda. 
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en vastgesteld. 
 
Contact Raad van Toezicht  
Op 11 februari 2020 hebben twee leden van de CCR een gesprek gehad met de renumeratiecommissie 
waarbij het functioneren van de bestuurder drs. J. Louisa-Muller is besproken.  
 
Op 8 oktober 2020 stond een gesprek met de heer M. den Hartog als lid van de Raad van Toezicht gepland. 
Dit is vanwege de Covid maatregelen verplaatst naar 2021. 
 
Op 12 oktober 2020 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: 
Algemene gang van zaken binnen Present; Covid-19 terugblik, huidige stand, leereffect bewoners en 
medewerkers; IGJ-rapportage aan Present en reactie hierop door Present; Personele zaken m.b.t. kwaliteit 
en veiligheid; Voldoende handen aan bed, nu en in de toekomst 
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Vanwege de Covidmaatregelen is er in 2020 geen dialoogdiner georganiseerd. De actiepunten welke vanuit 
het dialoogdiner 2019 waren gepland zijn in 2020 door Covid gedeeltelijk uitgevoerd.  
 
 
Scholing CCR 
De leden van de CCR hebben in 2020 deelgenomen aan één in-company training welke is gehouden op 
locatie Open Vensters. Deze training stond aanvankelijk gepland op 19 maart 2020 en is vanwege de Covid 
maatregelen verplaatst naar 3 september 2020. Tijdens de training stond de nieuwe Wet Medezeggenschap 
Cliëntenraden Zorginstellingen 2018 centraal. Deze wet is op 1 juli 2020 in werking getreden. Naast de CCR 
waren ook leden van lokale cliëntenraden, de bestuurder en bestuurssecretaris aanwezig. De training werd 
verzorgd door mevrouw Tiske Boonstra van het LOC. We hebben met elkaar gesproken over de visie van de 
Centrale Cliëntenraad en de inhoud van de nieuwe medezeggenschapsregeling welke we in samenspraak 
met de bestuurder moesten opstellen. Hierbij was het streven dit voor 1 januari 2021 af te ronden.  
 
Externe bijeenkomsten  
Als gevolg van het Covidvirus werden externe bijeenkomsten geannuleerd waardoor de leden van de CCR 
geen bijeenkomsten hebben bezocht. 
 
 
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 waardeert. 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 25 september 2020 hebben twee CCR-leden deelgenomen aan het online gesprek met het Zorgkantoor. 
Hierbij is gesproken over: Covid Present breed; Covid op Meesplein; de IGJ; vrijwilligers en welzijnsbeleid; 
kwaliteit van zorg; zorgkaart Nederland; de PREM meting; inzet van personeel; communicatie, continuïteit en 
financiering van de zorg en de lange termijn strategie.  
 
 
Presentaties voor de CCR 
In 2020 heeft de CCR de volgende functionarissen van Present uitgenodigd voor een presentatie tijdens de 
CCR vergadering.  
 

 Op 12 maart 2020 verzorgde Hetty Veerman een presentatie over de beleidsnota welzijn. 
 Op 9 september 2020 gaf Rianne Huijsman, een presentatie over de resultaten van de 360° meting 

Samen Leren waarin de cliënttevredenheid jaarlijks wordt onderzocht. De CCR leverde voor deze 
meting drie vragen aan. De uitkomsten van de 360° meting waren herkenbaar voor de CCR. 

 
 
Gespreksonderwerpen CCR 
De volgende onderwerpen zijn in 2020 door de CCR besproken:  

 Covid Present Breed en maatregelen als gevolg van COVID-19 
 De bezoekregeling tijdens Covid 
 Hygiëne en infectiepreventie 
 Rapport IGJ Meesplein 
 Communicatie  
 Plan van aanpak Samen Leren en de NPS-score  
 Geestelijke verzorging in de wijk  
 Organigram en functiehuis 
 De functie van locatieleider 
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 Overleg met zorgkantoor (1x per jaar) 
 Zinvolle dagbesteding 
 beleidsnota besturingsvisie en model  
 Uitkomsten PREM score 
 Visie op Vrijheid  
 Beleid en visie rondom welzijn, vrijwilligersbeleid en gastvrijheid  
 De Present Cent 
 Organisatieontwikkelingen 
 Jaarplan 2020 
 Kwaliteitsplan 2020-2021 
 Begroting 2021 Present en CCR 
 Meerjarenbegroting 2021-2022 
 Financiële gegevens MARAP 
 Jaarrekening 2019 
 Functie en inzet van coördinatoren 
 Terugdringen ziekteverzuim 
 Beperken inzet uitzendkrachten/PNIL 
 Beleid zorg rondom het levenseinde 
 Beleid Wet Zorg en dwang en WZD-functionaris  

 
 
Adviezen & instemmingen 2020 
Over onderstaande onderwerpen is door de CCR ingestemd of (verzwaard) advies uitgebracht conform haar 
bevoegdheid op basis van de WMCZ en de nieuwe WMCZ 2018 welke op 1 juli 2020 in werking is getreden. 
 

Datum Onderwerp Artikel WMCZ Advies 
18-03-2020 Beleid Hygiëne en 

Infectiepreventie 
3.1.i WMCZ Positief verzwaard advies 

09-04-2020 Mobiele Nachtdienst Rivas 3.1.i WMCZ Positief advies 
09-04-2020 Behandeldienst Novicare 3.1.i WMCZ Positief verzwaard advies 
20-04-2020 CarenZorgt 3.1.L WMCZ Positief advies 
20-05-2020 Tijdelijke bezoekregeling i.v.m. 

Covid 
3.1.L WMCZ  Positief advies 

13-07-2020 Present Cent 3.1.L WMCZ Positief verzwaard advies 
30-06-2020 Einde bezoekregeling Covid-19 8.1 WMCZ 2018 Positief verzwaard advies 
13-07-2020 Jaarverslag en jaarrekening 

2019 
3.1g WMCZ 2018 Positief advies  

20-10-2020 Beleid rondom het levenseinde 8.1 WMCZ 2018 Geen instemming; nieuw 
instemmingsverzoek volgt na 
aanpassingen in het beleid 

20-10-2020 Nieuw bezoekkader KSW 8.1 WMCZ 2018 Geen instemming; nieuw 
instemmingsverzoek volgt na 
de Covid periode 

10-12-2020 Beleid Wet Zorg en Dwang en 
Benoeming WZD functionaris  

8.1 a b WMCZ 2018 Ingestemd met benoeming 
WZD functionaris.  
Het WZD Beleid zal in 2021 
behandeld worden.  

14-12-2020 Begroting 2021 en 
Meerjarenplan 2021-2022 

7.1 g WMCZ 2018 Positief advies 
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Toekomstvisie en speerpunten in 2021 
Voor 2021 spreekt de Centrale Cliëntenraad de hoop uit dat het weer mogelijk zal zijn om direct contact te 
onderhouden met de bewoners van de huizen van Present en de cliënten die thuiszorg ontvangen van 
Present. De Centrale Cliëntenraad heeft in 2020 het contact gemist. Ook spreken we de hoop uit dat het 
vaccineren van bewoners, cliënten en medewerkers tot resultaat heeft dat Covid tot het verleden behoort. 
We zijn blij om te zien dat we met kleine stapjes de goede richting op gaan ook al realiseren we dat Covid-19 
voorlopig nog niet verdwenen is.  
 
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 medezeggenschapsregeling 
opgesteld welke begin 2021 zal worden ondertekend. 
 
Het werven van leden van de Centrale Cliëntenraad met een directe betrokkenheid heeft de aandacht van 
de Centrale Cliëntenraad. We streven ernaar om cliënten en/of hun familieleden in de Centrale Cliëntenraad 
te krijgen omdat ze direct betrokken zijn 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 Centrale Cliëntenraad.  
 
In 2021 zal voor locatie Meesplein een aparte cliëntenraad worden opgericht. Hiervan zal één persoon 
worden voorgedragen als lid van de Centrale Cliëntenraad.  
 
De Centrale Cliëntenraad volgt alle maatregelen die nodig zijn voor een goede naleving van de Wet Zorg en 
Dwang welke 1 januari 2020 in werking is getreden. In december 2020 heeft de Centrale Cliëntenraad het 
instemmingsverzoek ontvangen betreffende het WZD beleid en de benoeming van twee WZD 
functionarissen. Het WZD beleid zal in 2021 worden behandeld door de Centrale Cliëntenraad.  
 
Het instemmingsverzoek beleid rondom het levenseinde was eind 2020 niet afgerond. Dit zal in 2021 verder 
besproken worden in de Centrale Cliëntenraad.  
 
De Centrale Cliëntenraad hoopt in 2021 meer trainingen te kunnen volgen. Als dit door Covid maatregelen 
niet mogelijk is zullen we dit online doen zodat we onszelf adequaat blijven ontwikkelen 
 
 
Slotopmerking 
De Centrale Cliëntenraad kijkt terug op 2020 als een spannend jaar waarin we, ondanks alle beperkingen 
door de Covidmaatregelen, 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 2021 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. 
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De Centrale Cliëntenraad van Present heeft met dit jaarverslag inzicht willen geven in haar werkzaamheden 
in 2020. 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.  
 
Namens de Centrale Cliëntenraad van Present. 
 

       
Mw. W. Verbaas - de Bruin, voorzitter   Dhr. J. van Baren, secretaris titulair 
 
Ameide, 2 maart 2021 
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Bijlage D Verpleegkundige en Verzorgende 
Advies Raad 2020 

Inleiding  

Zoals voor velen is 2020 een jaar als geen ander geweest. Ook voor de VVAR is dit jaar in allerlei opzichten 
uitdagend te noemen. We wilden in dit jaar verder bouwen aan onze ontwikkeling, functioneren en onderlinge 
samenwerking. Door de gevolgen van de Covidcrisis op de werkvloer heeft de VVAR gedurende twee periodes 
op een lager pitje gestaan. Hier heeft ook een beperkte bezetting van de VVAR aan bijgedragen.  In de periode 
van maart tot mei is er niet tot nauwelijks vergaderd. En vanaf half december hebben we gezamenlijk, en met 
toestemming van de bestuurder, onze VVAR taken tijdelijk stil moeten leggen. Door de vele COVID uitbraken 
op de locaties was onze inzet hard(er) nodig op de werkvloer.  

Dit alles maakt dat de VVAR in het jaar 2020 minder slagen heeft kunnen maken dan dat we van tevoren 
beoogd hadden. In dit jaarverslag geeft de VVAR een beknopt overzicht van zijn activiteiten in het jaar 2020. 

 

Samenstelling & formatie 

Op 1 januari 2020 startte de VVAR met de volgende leden:  

Leden Taken Vertegenwoordiging locatie 

Willemijn de Jong Voorzitter + algemeen lid Hof van Ammers 

Janny van Pelt Vice voorzitter + algemeen lid Graafzicht 

Femke Schouwenaars Secretaris + algemeen lid Graafzicht 

Marianne den Hartog Algemeen lid Graafzicht 

José Pater Algemeen lid Emma 

- open vacature -    
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Bij aanvang van het jaar was er nog ruimte voor één VVAR lid. In maart verliet Femke Schouwenaars de 
organisatie en dus ook de VVAR. Daardoor kwam er nog een vacature open te staan. Rond dezelfde tijd heeft 
Janny het voorzitterschap van Willemijn overgenomen, omdat Willemijn met zwangerschapsverlof ging. 
Helaas viel Janny kort hierna uit, ten gevolge van ziekte. Er bleef dus een zeer magere bezetting van slechts 
twee VVAR leden over. In de loop van het jaar heeft de VVAR zich kunnen uitbreiden met twee nieuwe leden: 
Denise Stam en Lieke Kwakernaak. Met deze aanvulling is de VVAR op formatie. En hebben we een mooie 
mix weten te vormen tussen de verschillende functies en locaties.  

 

Eind 2020 ziet de samenstelling van de VVAR er als volgt uit: 

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 

 

Vergaderingen 

In 2020 is de VVAR 7 keer bij elkaar gekomen voor een overleg. Verreweg de meeste vergaderingen 
hebben via Teams plaatsgevonden. Hoewel dit uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen de beste keuze 
was, hebben we ervaren dat dit de creativiteit en brainstorm over adviesvragen niet ten goede komt. We 
hopen dat dit in 2021 kan veranderen. 

Buiten de reguliere VVAR overleggen heeft er dit jaar 4 keer een overleg met Janneke Louisa – Muller 
(bestuurder) en Pien Michelsen (bestuurssecretariaat) plaatsgevonden.  
De VVAR kijkt terug op een prettige samenwerking en communicatie met zowel Janneke Louisa – Muller als 
Pien Michelsen.   

 
Communicatie binnen de organisatie 

Begin 2020 heeft de VVAR in samenwerking met de communicatieadviseur een pagina op PIP ingericht. Dit 
om de bekendheid en vindbaarheid van de VVAR te vergroten. Daarnaast heeft de VVAR in het najaar van 
2020 via een nieuwsbericht op PIP een terugkoppeling gegeven over de activiteiten en resultaten van de 
maanden ervoor.  

Op 12 oktober heeft een afvaardiging van de VVAR deelgenomen aan een gesprek met de commissie Kwaliteit 
en Veiligheid, vanuit de Raad van Toezicht. Tijdens dit gesprek heeft de VVAR vragen beantwoord van de 
Raad van Toezicht. Deze vragen hadden met name betrekking op verschillende aspecten rond de Covid 
uitbraken en de daarmee samenhangende protocollen en maatregelen.  Ook hebben we het gehad over welke 
acties er werden ondernomen ten behoeve van scholing van medewerkers.   

 
Communicatie buiten de organisatie 

In 2019 was het voornemen om in het jaar 2020 twee keer met (een afvaardiging van) de adviesraden uit het 
regionale VVAR netwerk bij elkaar te komen. Om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en het netwerk 
sterk te houden. Ten gevolge van de Covid maatregelen en de toegenomen werkdruk heeft het VVAR netwerk 
gezamenlijk besloten om gedurende de verscherpte maatregelen / lockdown niet bij elkaar te komen. We 
hopen dat het in 2021 weer mogelijk wordt om deze bijeenkomst alsnog te organiseren.  
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Behandelde adviesvragen  

De VVAR heeft zich door de eerder beschreven omstandigheden, dit jaar beziggehouden met minder 
adviesvragen dan wat onze doel en wens was. Wel is de VVAR verschillende keren adhoc benaderd om mee 
te denken over vraagstukken die op dat moment aandacht nodig hadden. We hebben tijdens die momenten 
altijd snel met elkaar kunnen schakelen. We kijken hier positief op terug. Hieronder een beknopte opsomming 
van de resultaten van de VVAR dit jaar:  

 

Bezoekregeling - ten tijde van Covidcrisis  

De bestuurder en het Management Team hebben bij de verruiming van de maatregelen, ten aanzien van de 
bezoekregelingen, steeds de VVAR gevraagd om mee te denken. Tijdens dit proces heeft de VVAR een 
adviserende rol gehad. 
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Adviesvraag aandachtsvelden 

Vanaf eind 2019 heeft de VVAR zich beziggehouden met de structuur van de aandachtsvelden binnen 
Present. In 2020 hebben we verder nagedacht over de vraag: hoe kan er op een effectieve en motiverende 
manier invulling gegeven worden aan de structuur van de aandachtsvelden binnen Present? In 2020 hebben 
we een aantal concrete adviezen kunnen geven. Deze adviezen zijn door het MT grotendeels overgenomen. 
De beleidsmedewerker van Present is gevraagd om de uitrol van de adviezen op zich te nemen.  

 

Project Zorgtechnologie 

Present wil investeren in zorgtechnologie. De VVAR denkt hierover mee, omdat ontwikkelingen in 
zorgtechnologie van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van zorg. Lieke Kwakernaak sluit vanuit haar rol binnen 
de VVAR aan bij de projectgroep Zorgtechnologie. 

 

Deelname aan Covid crisis team 

Een afvaardiging van de VVAR heeft sinds oktober 2020 deelgenomen aan het crisisteam. Het crisisteam 
kwam in eerste instantie dagelijks bij elkaar (digitaal) en later 2x per week, om lopende zaken met betrekking 
tot COVID-19 te bespreken. De VVAR sloot tijdens die momenten zoveel mogelijk aan om mee te denken en 
waar nodig te adviseren. 
 
Adviesvraag Verlies- en rouwverwerking 

Medewerkers van Present zijn zeer betrokken bij de bewoners. Regelmatig overlijden bewoners en moeten 
de medewerkers daar afscheid van nemen. Dit gaat over rouwverwerking vanuit de werkrelatie. Door de 
toegenomen zorgcomplexiteit neemt het aantal overleden bewoners toe. Daardoor is de vraag naar voren 
gekomen welke handvatten medewerkers kunnen helpen om met verlies en rouw vanuit de werkrelatie om te 
gaan.  Bestuurder Janneke Louisa heeft de VVAR gevraagd om over deze vraag na te denken en haar hierover 
te adviseren. Er zijn verschillende acties ondernomen om informatie van de werkvloer te vergaren. Het is door 
de belemmerende omstandigheden de VVAR echter niet gelukt om deze adviesvraag in 2020 af te ronden. 
We hebben het voornemen om dit in het eerste kwartaal van 2021 alsnog te doen.  
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Bijlage E Jaarverslag klachten 2020 

 

Inleiding 

De bestuurssecretaris vervult de rol van klachtenfunctionaris. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de 
klachten die in 2020 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 2020 geen klachten door cliënten van Present ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij 
Present is aangesloten. 

 

Klachten 

In 2020 zijn in totaal 17 klachten ingediend. 

 

Wie Omschrijving klacht Behandeling  

Emma - dochter Mevrouw is op ELV in Emma geplaatst. 
Vanaf start lopen zaken verkeerd: 

 duurt lang voordat telefoon werkt 
 aanvragen extra reservesleutel duurt 

lang,  
 twijfel of mevrouw wel voldoende 

aandacht krijgt.  
Na verhuizing naar KSW OV gaat de situatie 
met mevrouw beter. 

Afgerond 

 

05-03-2020; melding klacht via 
verpleegkundige.  

11-03-2020; intake klacht met dochter  

13-03-2020: telefonisch contact met 
dochter en zoon. Zij hebben zorgen over 
hun  moeder. Geregeld dat moeder kan 
deelnemen aan dagbesteding. Extra 
sleutel ook geregeld.  

03-04-2020; mevrouw is verhuisd naar 
KSW OV  

10-04-2020: gebeld met dochter: haar 
moeder is blij met verhuizing, gaat goed 
met haar. Moeder is helaas haar 
gehoorapparaat kwijtgeraakt. Afspraak 
dat nieuw gehoorapparaat wordt 
vergoed.  

11-08-20: Factuur voor nieuw 
gehoorapparaat ontvangen en vergoed.  

17-08-20: bedrag is overgemaakt 

18-08-20: klacht formeel afgerond 

 

Thuiszorg cliënt – 
Nieuw Lekkerland  

Mevrouw heeft persoonsalarmering via 
Present. Nadat mevrouw zich heeft buiten 
gesloten is er niet direct iemand gekomen, zij 
twijfelt of systeem wel werkt. Ook heeft zij 

Afgerond  
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

telefonisch contact opgenomen maar kreeg 
geen contact.  Politie heeft slot 
opengebroken om mevrouw weer toegang te 
geven Thuiszorg is n.a.v. 
persoonsalarmering wel langs geweest, ook 
systeem is de volgende dag samen met 
mevrouw  gecheckt en mevrouw heeft het 
juiste telefoonnummer gekregen.  

27-02-2020: situatie doet zich voor 
rondom buiten sluiten.  

23-03-2020: klacht via brief ontvangen  

23-03 – 02-04: mevrouw meerdere 
keren getracht te bellen, dit lukt niet, 
mevrouw neemt niet op.  

03-04-2020: mevrouw geïnformeerd 
over voortgang per brief.  

23-04-2020; klacht afgerond, mevrouw 
heeft boeket bloemen ontvangen.  

Emma - zoon Mevrouw krijgt niet altijd haar maaltijd en ook 
niet altijd de maaltijd die zij besteld heeft in 
deze Covidtijd 

Afgerond  

 

03-05-2020: melding ontvangen  

04-05-2020: contact opgenomen met 
keuken. Keuken belooft hier meer 
aandacht aan te besteden. 

03-05-2020: zoon en mevrouw zijn 
hierover geïnformeerd.  

Meesplein – 
dochters   

 

Dochters zijn het niet eens met de sluiting 
van de verpleeghuizen ivm Covid. Ook de 
bezoekregeling met 1 vaste bezoeker vindt 
de dochter niet acceptabel.  

 

Eind juli nieuwe klacht van mevrouw over 
communicatie: moeder is opgenomen in 
ziekenhuis, zal worden ontslagen maar het is 
onduidelijk wanneer haar moeder naar 
Meesplein wordt gebracht. In de klacht ook 
twijfel over de toedracht van de valpartij.  

 

September: klacht van behandelend arts 
moeder richting de dochters ivm 
bedreigingen en intimiderend taalgebruik. 
Dochters zeggen toe excuses te zullen 
aanbieden. Dit heeft niet plaatsgevonden.   

 

November: klacht van dochters omtrent 
kleding die verdwijnt in was. Was proces 
verloopt niet goed. Ontbrekende kleding 
wordt vergoed. Ook klacht over geur op 
Meesplein. Dit is door Services opgepakt.  

 

November klacht van dochters over 
verkeerde afhandeling taxikosten ivm bezoek 
moeder aan ziekenhuis. Kosten worden 
vergoed.  

Afgerond 

 

28-05-20 melding ontvangen  

28-05-20 bevestiging ontvangst 

29-05-20 brief gestuurd met weergave 
situatie, regels en mogelijkheden 

02-06-20 gebeld, geen gehoor, mail 
gestuurd met uitleg  

02-06-20 dochter wil vervolgstappen 
nemen en klacht indienen bij externe 
klachten Commissie. 

03-06-20 via mail vervolgstappen bij 
klachten toegelicht.  

03-06-20 dochter wijst dit af, dreigt met 
social media. 

11-06-20: Taalgebruik van dochter is 
dusdanig intimiderend en beledigend dat 
bestuurder de dochter een 
waarschuwing geeft.  

28-07-20: nieuwe klacht van dochter 
over communicatie. 

29-07-20: dochter uitgenodigd voor een 
overleg met regiomanager en 
klachtenfunctionaris. Dochter kan niet 
ivm vakantie van 3 weken.  

Vanaf 30-07-20: veel mailverkeer tussen 
dochter en EVV-er over zorg aan 
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

 

Eind november verhuist moeder plots naar 
een particulier huis in Dordrecht.  

moeder. Taalgebruik wordt opnieuw 
onaangenaam en bedreigend.  

11-08-20: brief aan dochter dat contact 
vanuit EVV-er met haar beperkt wordt 
tot 2 keer per week en weergave het 
taalgebruik aan te passen.  

23-09-2020: klacht van arts tegen 
dochters ivm bedreiging. Toegang tot 
Carenzorgt voor familie wordt tijdelijk 
afgesloten  

17-10-2020: diverse uitingen van 
dochters op social media 

19-10-20: afspraak voor 
klachtbehandeling, gaat niet door ivm 
Covid besmetting bij de familie.  

30-10-20; nieuwe afspraak 
klachtbehandeling in combi met MDO. 
Ivm bedreigingen wordt dit veranderd in 
schriftelijke behandeling. 

02-11-200: voorstel tot mediation wordt 
afgewezen door dochters. 

11-11-20: klacht over kleding die 
verdwijnt in was en geur.    

24-11-20: moeder verhuist naar een 
particulier huis  

Hof van Ammers - 
Huurder 

Medewerkers komen zonder bellen binnen,  

 

Locatiemanager heeft met medewerkers 
casus besproken. Dit kan en mag niet. Bij 
nieuw incident kan huurder zich direct 
wenden tot locatiemanager.  

 

Afgerond.  

 

20-06-2020 klacht toegestuurd. 

10-07-2020 bevestiging ontvangst 

17-06-2020: afgedaan  

Anoniem – OV  

(via voorzitter CR 
OV) 

Onduidelijkheid rondom zorg bij verhuizing 
naar OV. Onduidelijkheid richt zich op 
medicatie, op overname van rolstoel, wijze 
van tillen van bewoner.  

 

Via voorzitter CR is proces toegelicht rondom 
intake van de regels m.b.t. overname rolstoel 
van WMO naar WLZ.  

Afgerond 

 

10-07-20: mail van voorzitter CR aan 
bestuurder over casus. Bestuurder 
schakelt klachtenfunctionaris in.   

13-07-20: afstemming met 
locatiemanager over casus en intake-
proces.  

14-07-20: mail met toelichting op intake 
proces en regeling hulpmiddelen aan 
voorzitter CR gestuurd.  
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

Meesplein – dochter 
en zoon 

Kwaliteit van zorg  

 

Zoon en dochter hebben zorgen over de 
kwaliteit van zorg voor hun moeder op 
Meesplein. Daarnaast staat hun moeder al 
langere tijd op wachtlijst voor verhuizing naar 
Graafzicht ivm identiteit van mevrouw/familie. 
Mevrouw verhuist eind augustus naar 
Graafzicht.   

 

Afgerond 

 

11-08-20: verzoek om telefonische 
afspraak 

14-08-20 gesprek gevoerd met zoon en 
dochter  

17-08-20; gesprek met EVV-er 

18-08-20: gesprek met verpleegkundige 

18-08-20: gesprek met leercoach 

20-08-20: bespreking in MT 

20-08-20: zoon gebeld voor korte up 
date  

21-08-20: VPK verzocht samen met 
zoon het zorgdossier te actualiseren. 

24-08-20: afspraak zoon in GZ voor 
bezichtigen appartement, besluit dat 
moeder verhuist. 

02-09-20: overleg met team Meesplein, 
het MT besluit tot werven van een 
locatiemanager voor Meesplein  

 

Meesplein -  Dochter  Luchtkoeling op Meesplein is kapot, duurt 5 
dagen voordat deze gerepareerd is terwijl er 
een hittegolf is.  

 

Uit onderzoek blijkt dat het onderhoudsbedrijf 
slecht bereikbaar was, via inzet 
regiomanager is er vrijdag een monteur 
gekomen, kon het euvel niet oplossen. In 
weekend kon er niemand komen waarna pas 
op maandag de reparatie is uitgevoerd; 

 

Vervolgacties & leerpunten; 

 Afstemming met Kleurrijk Wonen 
hierover en de SLA checken. 

 Bij hittegolf ook kijken naar tijdelijke 
alternatieven als mobiele airco 

 Familie meteen informeren. 
 

Afgerond 

 

18-08-20: klacht binnengekomen 

19-08-20: mevr. geïnformeerd over 
stappen 

20-08-20: mevr. dankt hiervoor en 
benadrukt wel belang van goede 
communicatie.  

Emma – dochter  Overlijden schoonmoeder: 

 Communicatie over toestand moeder: 
vragen bij de dochter wat er de laatste 
uren heeft plaatsgevonden.  

 Moeder mag na overlijden niet in 
appartement opgebaard worden ivm 

Afgerond 

 

19-08-20: moeder overleden.  

20-08-20: klacht gemeld  

20-08-20: gesprek met zoon en dochter  
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

verdenking met Covid 19 besmetting. Dit 
blijkt een verkeerde interpretatie te zijn 
van de richtlijnen.  

 Onduidelijkheid over Covid protocollen 
richting familie, onder meer over 
opbaring.  

 Extra kosten m.b.t. vervoer worden 
vergoed.   

 

20-08-20: geregeld dat moeder wel in 
appartement opgebaard kan worden  

20-08-20: VPK gevraagd check te doen 
op zorgdossier m.b.t. laatste dagen. 

20-08-20: EVV-er uitgenodigd voor 
gesprek (heeft vrij, dus volgende week) 

26-08-20: gesprek met EVV-er en 
helpende over situatie rondom 
overlijden. 

01-09-20: gesprek met dochter om 
zaken toe te lichten. Kosten van extra 
vervoer lichaam ivm opbaring worden 
vergoed.   

21-09-20: Verzoek voor nieuw overleg 
met dochter, door dochter afgezegd ivm 
vakantie & Covid 19. Zal zelf nieuwe 
afspraak maken indien daar behoefte 
aan is.  

 

Extern Rijstijl medewerkers thuiszorg in bebouwde 
kom is te hard.  

Afgerond 

 

28-08-2020: klacht gemeld  

Aan team thuiszorg is signaal afgegeven 
rustiger te rijden.  

Emma – dochters  Kwaliteit van zorg: door inzet van veel 
uitzendkrachten op Emma twijfel over 
kwaliteit van zorg.  

Afgerond 

  

30-08-2020: mail van dochter aan 
bestuurder  
31-08-2020: telefonisch overleg met 
dochter van deze bewoner  
01-09-2020: Afspraak met beide 
dochters  
17-09-2020: nieuwe afspraak om 
dochters bij te praten over 
ontwikkelingen. Afgezegd ivm overlijden 
moeder 
12-10-2020: nieuwe afspraak, met de 
dochters, vooral stilgestaan bij overlijden 
moeder. Veel complimenten over de 
zorg. Ook een tip: bij alarmsystem op 
het appartement de optie overwegen dat 
de speaker ook op slaapkamer 
aanwezig is. Klacht hiermee afgerond.  
 

Open Vensters – 
echtgenote & 
vriendin 

Meneer is 26-08-2020 komen wonen op 
KSW OV nadat langer thuis wonen niet meer 
ging. Vriendin van familie geeft aan dat 
verblijf onrechtmatig is en wil dat daarom 

Afgerond  
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

zorgleverovereenkomst niet getekend wordt. 
Na gesprek wordt meneer meegenomen naar 
huis. De volgende ochtend brengt de 
echtgenote meneer weer terug. De zorg thuis 
is te veel en meneer wil zelf terug. Bij 
terugkomst is zorgleverovereenkomst 
getekend. Complexe familiesituatie door 
kinderen uit vorig huwelijk. 

17-09-2020: brief namens echtgenote 
opgesteld door vriendin dat verblijf van 
meneer op KSW onrechtmatig is.  

29-09-2020: overleg met echtgenote en 
vriendin. Geven aan meneer weer mee 
naar huis te willen nemen wat ook 
gebeurt. 

30-09-2020: echtgenote brengt meneer 
weer terug op verzoek meneer en 
onhoudbare situatie thuis. 
Zorgleverovereenkomst wordt getekend 
miv 26-08-20.  

24-10-20: kinderen van meneer komen 
op bezoek, willen rol van 1e 
contactpersoon/ vertegenwoordiger  
overnemen van echtgenote. Toegang tot 
carenzorgt wordt geregeld.  

12-11-20: psycholoog wil onderzoek 
doen bij meneer over mentale situatie 
op verzoek zonen meneer.  

22-11-20: overlijden van echtgenote ivm 
Covid 19. 

27-11-20: overlijden meneer ivm Covid 
19.  

 

Meesplein – dochter  Moeder is overleden, volgende dag kreeg 
dochter telefoontje voor condoleren en werd 
zij gesommeerd de kamer zsm leeg te 
maken. Ook vragen over roosterbezetting op 
de dag/avond van overlijden. 

Leeg maken kamer had te maken met Covid 
besmetting. De personele  bezetting op de 
dag en nacht van overlijden blijkt in orde te 
zijn.  

   

Afgerond  

 

09-10-2020: klacht gemeld  

12-10-2020: toelichting dochter op 
klacht, dit gedeeld met regiomanager   

14-10-20: regiomanager heeft contact 
opgenomen en excuses aangeboden.  

 

Emma - familielid Geen mondkapje door verzorgende bij 
verzorging moeder. 

Betreffende uitzendkracht is aangesproken 
en ivm andere klachten niet meer opnieuw 
ingezet. Uitzendbureau is hierover op de 
hoogte gesteld.  

Afgerond  

 

05-10-20 gemeld  

06-10-20: bevestiging ontvangst, 
uitgezet  

12-10-20: familie geïnformeerd over de 
stappen die zijn gezet. Daarmee klacht 
afgedaan.  
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Wie Omschrijving klacht Behandeling  

Thuiszorg Emma – 
dochter   

Ouders moeten 2 keer in quarantaine 
doordat medewerker en vrijwilliger van 
Present  besmet zijn geraakt. 

1e keer betrof dit uitzendkracht die positief is 
getest, 2e keer vrijwilliger bij dagbesteding. 

Proces van testen medewerkers en 
quarantaine toegelicht. En toegelicht dat 
Present nadrukkelijk niet bewust positief 
geteste medewerkers inzet. Wel dat de 
medewerkers besmettelijk kunnen zijn 
voordat zij klachten hebben en zich dan dus 
laten testen.  

 

Afgerond  

 

30-10-20: ontvangen  

09-11-2020: toelichting gegeven op 
testbeleid en beleid quarantaine  

Hof van Ammers – 
dochters  

Zorgvuldigheid en rapporteren; EVV-er (wnd)  
vergeet soms zaken, is minder zorgvuldig. 
Niet op alles wordt gerapporteerd. Maken 
van intercomverbinding als moeder op knop 
drukt.  

 

Een nieuwe EVV-er neemt de zorg over per 
2021. Medewerkers hebben instructie 
gekregen over maken intercomverbinding. 
Per maart 2021 wordt er gerapporteerd via 
laptop op appartement. Er wordt alleen 
gerapporteerd op afgesproken doelen.  

Afgerond – evaluatie februari 2021 

 

30-10-20: signaal vanuit CR 

06-11-02: gesprek met dochter en zaken 
voorgelegd aan locatiemanager  

04-12-2020: gesprek met dochters, in 
aanwezigheid van locatiemanager 

11-12-2020: Brief gestuurd nav gesprek 
en de aanpassingen die gedaan zijn.  

Afspraak om in februari 2021 situatie te 
evalueren.  

 

Open Vensters – 
zoon  

In de was verdwijnen kledingstukken. De 
zoekgeraakte kledingstukken worden 
vergoed.   

Afgerond  

 

In augustus 2019 heeft meneer klacht 
ingediend.  

Deze is medio december 2019 afgedaan 

22-11-2020: nieuwe klacht 

25-11-2020: coördinator linnenkamer 
gaat uitzoeken. Proces was zal in 
toekomst gaan veranderen.  
Ontbrekende kledingstukken worden 
vergoed.  
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Bijlage F Resultaten Samen Leren 2020  

In 2020 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 2020 betrof dus de 2de meting. In 
deze bijlage worden op hoofdlijnen de resultaten van 2020 gerelateerd aan de resultaten van 2019 
gepresenteerd.  

 

Respons 

In 2020 hebben we de vragenlijsten voor bewoners en naasten op papier uitgezet in plaats van digitaal. Dit 
heeft geleid tot een grotere respons onder deze doelgroep. We zien helaas wel een daling van de respons 
onder de medewerkers. De vragenlijst is uitgezet in maart, het moment waarop ook de Covidmaatregelen 
steeds strikter werden. De hectiek die daardoor ontstond, zien we als een belangrijke reden dat de respons 
onder de medewerkers lager lag.  

 

NPS 

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

 

Organisatiebreed     Interne bewoners 

 

   

 

Naasten kleinschalig wonen    Thuiszorg 
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Resultaten Samen Leren op themaniveau 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de verschillende doelgroepen de thema’s van het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg ervaren. Er wordt een score toegekend tussen de 1 en de 5, waarbij 5 de 
hoogste score vertegenwoordigd. De getallen tussen haakjes geven weer hoe hoog de score in 2019 was.  

 

  Thuiszorg Intern Naasten Medewerker Medewerker FS 

Persoonsgerichte zorg 4,5 (4,4) 4,2 (4,2) 4,4 (4,2) 4 (4) 4,2 (4) 

Wonen en welzijn 4,5 (4,3) 4,2 (4,3) 4,2 (4,0) 3,9 (3,7) 4,1 (4,1) 

Veiligheid 4,4 (4,4) 4,2 (4,3) 4,3 (4,2) 4,1 (4,0) 4,1 (4,1) 

Kwaliteit       3,9 (3,7) 3,8 (3,4) 

Leiderschap 4,4 (4,3) 4 (4,3) 4,1 (4,0) 3,9 (3,5) 3,3 (3,3) 

Personeelssamenstelling 4,4 (4,4) 3,8 (4,0) 4 (3,7) 3,7 (3,7) 3,6 (3,3) 

Gebruik hulpbronnen       3,8 (3,7) 3,9 (3,5) 

Gebruik van informatie 4,5 (4,2) 4,2 (4,0) 4,3 (4,1) 3,9 (3,6) 3,4 (3,3) 

 

De trend die we op themaniveau in 2019 zagen, zien we ook in 2020 terug. De medewerkers zijn een stuk 
kritischer in hun antwoorden dan de bewoners, naasten en thuiszorgcliënten. De laagste waarderingen zitten 
met name in de randvoorwaardelijke thema’s zoals bijvoorbeeld de personeelssamenstelling. 

 

De teams hebben de resultaten op teamniveau teruggekregen via de dialooggesprekken die zij voeren onder 
leiding van de leercoach. Vanwege de Covidmaatregelen hebben deze dialooggesprekken pas laat in 2020 
plaatsgevonden. Vanuit deze dialooggesprekken zijn de teams aan de slag gegaan met de thema’s waar ze 
in willen groeien. Deze verbeteracties lopen nog door in 2021.  
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Bijlage G Jaarverslag MIC 2020  

 

In deze bijlage is de jaarlijkse rapportage van de incidentmeldingen opgenomen, het betreft de periode 
januari tot en met december 2020. Deze rapportage geeft inzicht in het verloop van het aantal meldingen 
Present-breed en per locatie.  

 

Totaaloverzicht 2020 

 

  val medicatie overig totaal 

2019 692 1238 218 2148 

2020 773 1220 158 2151 

 

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.  

 

In 2020 is de werkwijze rondom incidentmeldingen geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is op 
locatie Emma en Meesplein gestart met een nieuw werkproces. Hierbij wordt de locatiemanager meer 
betrokken bij het proces van leren en verbeteren op locatieniveau. Daarnaast heeft de EVV-er een 
belangrijke rol in de analyse van de incidenten op bewoner niveau.  

 

Overzicht per locatie 2018 tm 2020 

 

Emma (inclusief Meesplein)    

   

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2018 441 135 253 53 

2019 769 212 434 123 

2020 742 235 436 71 

 

Graafzicht 

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2018 560 141 386 33 

2019 685 207 422 56 

2020 633 221 362 50 
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Hof van Ammers     

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2018 91 34 53 4 

2019 221 49 165 7 

2020 301 79 210 12 

 

Open Vensters 

  Totaal  Val Medicatie  Overig 

2018 240 127 101 12 

2019 468 222 216 30 

2020 625 238 212 25 
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Bijlage H Jaarverslag CHIP 2020  

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 2020.  

 

Interne audit 

In september 2019 is op alle locaties een audit uitgevoerd door leden van de CHIP. Diverse afdelingen zijn 
onverwacht bezocht en met behulp van een checklist hebben de leden van de CHIP naar verschillende 
aspecten met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie gekeken. De resultaten van de audit zijn in oktober 
2019 besproken in de CHIP. Er is vooral gekeken naar de rode draden die waar te nemen zijn bij de 
verschillende afdelingen. Voor deze overkoepelende verbeterpunten zijn een aantal prioriteiten voor de 
bijsturing gesteld.   

 

Voor de presentbrede bevindingen is een actieplan opgesteld. De 2 belangrijkste presentbrede bevindingen 
betroffen het juist en op de juiste momenten toepassen van handhygiëne en daarnaast het juist reinigen en 
desinfecteren van vuile po’s. Voor deze 2 punten zijn diverse acties opgesteld. De uitvoering van de acties 
hebben in het eerste kwartaal 2020 plaatsgevonden.  

 

De belangrijkste acties waren:  

 Organiseren van themaweken hygiëne en infectiepreventie, met als doel de bewustwording op 
hygiëne en infectiepreventie te vergroten. 

 Inventariseren gebruik pospoelers op intern en hierop bijsturen.  
 

Deze acties worden hieronder uitgewerkt.  

 

Hygiëneweek 

Voor het vergroten van de bewustwording van het belang van hygiëne en infectiepreventie hebben we in 
2020 op 2 momenten een hygiëneweek georganiseerd. De eerste week vond plaats in januari en in 
september is deze week herhaald.  

 

Tijdens de hygiëneweek is er veel aandacht besteed aan hygiëne en infectiepreventie:  

 Door verzorgenden uit de CHIP zijn filmpjes opgenomen van veel voorkomende valkuilen met 
betrekking tot hygiëne. In de filmpjes wordt aandacht gegeven aan de juiste werkmethoden. De 
filmpjes zijn gedurende de hygiëneweek op PIP gedeeld met alle medewerkers. 

 Aandachtsvelders zijn binnen de teams aan de slag gegaan met de blacklights. Met deze methode 
worden medewerkers bewust gemaakt van de wijze waarop de handen gewassen of 
gedesinfecteerd moeten worden. Ook is in sommige teams gewerkt met de vingerverfproef. Deze 
proef laat het belang inzien van het desinfecteren van de handen na het uittrekken van 
handschoenen.  
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 De momenten van het toepassen van handhygiëne zijn uitgebreid onder de aandacht gebracht van 
de medewerkers. Dit door de stelregel: ‘voor schoon, na vuil’. Hiervoor zijn posters gemaakt en er is 
een achtergrondartikel op PIP geplaatst.  

 Op alle teams is weer aandacht gevraagd voor de hygiënekalender. Waar deze ontbrak is deze weer 
aangevuld en mensen zijn geattendeerd om de kalender wekelijks te lezen.  

 Alle medewerkers hebben een kleine gadget gekregen, de hygiënesleutelhanger. Met deze 
sleutelhanger kunnen medewerkers zonder handcontact deuren openen en knopjes bedienen.  

 Op PIP zijn poll’s geplaatst om de kennis van hygiëne en infectiepreventie te testen.  

 Medewerkers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de hygiënequiz van de regionale 
infectiepreventieweek in de regio Zuidwest-Nederland. Een medewerker van Graafzicht heeft deze 
regionale quiz gewonnen.  

 

Pospoelers intern 

Uit de audit van 2019 kwam naar voren dat op de meeste interne afdelingen de gebruikte po’s handmatig in 
het toilet van de bewoner worden geleegd. Dit is niet conform de richtlijnen. Een werkgroep binnen de CHIP 
heeft onderzoek gedaan op welke wijze op intern de po’s op hygiënische wijze schoongemaakt kunnen 
worden. Hierover is advies uitgebracht aan het MT. Na besluitvorming in het MT zijn de instructies voor het 
handmatig reinigen van de po’s geïmplementeerd via de aandachtsvelders hygiëne en infectiepreventie.  

 

Instructies 

De CHIP heeft in 2020 de instructies en protocollen op PIP weer aangevuld met nieuwe instructies. Naast de 
Covidprotocollen (wat apart benoemd wordt in dit verslag) zijn onderstaande instructies geschreven en 
geplaatst op PIP:  

 Instructiekaart persoonlijke hygiëne medewerker 
 Protocol influenza 
 Werkinstructie influenza 
 Instructie gebruik pozakken 
 Instructie gebruik pospoeler 
 Instructie handmatige reiniging po (intern) 
 Instructie legen urinezak 

 

Naast deze instructies is in 2020 aandacht geweest voor het beleid hygiëne en infectiepreventie. Er heeft 
een algehele revisie van het beleid plaatsgevonden en met name de taken en verantwoordelijkheden van de 
diverse rollen binnen de organisatie zijn verhelderd.  

 

Wisseling SOG 

In het vierde kwartaal 2020 heeft in de CHIP  een wisseling van SOG plaatsgevonden. 

De SOG van Salem, die vanaf de start lid van de commissie is geweest heeft afscheid genomen en de SOG 
van Novicare heeft zijn plaats ingenomen. 

 

Betrokkenheid CHIP bij beheersing Covidcrisis 

Vanaf eind februari kreeg Nederland en dus ook Present te maken met het Covidvirus. Binnen Present is 
eind februari een Covidteam geformeerd die zaken met betrekking tot Covid behandelde. De voorzitter van 
de CHIP en de beleidsmedewerker kwaliteit namen standaard deel aan het Covidteam. Tijdens uitbraken 
waren ook de SOG en de deskundige infectiepreventie nauw betrokken. Het Covidteam is gedurende 2020 
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minimaal wekelijks bij elkaar geweest. Gedurende de intensieve weken, bijvoorbeeld tijdens uitbraken kwam 
het Covidteam dagelijks bijeen.  

 

De CHIP is (via een afvaardiging) betrokken bij het opstellen van het zorgcontinuïteitsplan en de 
Covidprotocollen. Hier zijn met name de verpleegkundigen, de deskundige infectiepreventie en de 
beleidsmedewerker kwaliteit bij betrokken.   

 

Uitbraken Covid 

In 2020 heeft het Covidvirus een grote impact gehad op Present. In de eerste golf hebben we met name de 
impact gemerkt van de bezoekregeling die vanuit het kabinet werd opgelegd. Qua besmettingen is het in de 
eerste golf beperkt gebleven tot een enkele besmetting op de interne afdeling locatie Emma. In de tweede 
golf hebben we op alle locaties uitbraken gehad. 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 tijdens alle 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.   

Onderstaand een overzicht van de uitbraken en de gevolgen van die uitbraken.  

 

Meesplein 

Locatie Meesplein was voor Present de eerste locatie waar sprake was van een uitbraak. De uitbraak begon 
medio september en in totaal zijn 22 bewoners besmet geraakt met het virus. Van deze 22 bewoners zijn er 
7 overleden.  

 

Open Vensters 

Medio oktober heeft op locatie Open Vensters een covid uitbraak plaatsgevonden. In eerste instantie op de 
kleinschalige woonafdelingen Madelief en Klaproos. Later werden ook Lisdodde en Fluitekruid getroffen. 
Daarnaast zijn gedurende de tweede golf enkele interne bewoners besmet geweest met het virus. In totaal 
zijn er op Open Vensters 16 bewoners besmet geraakt, waarvan er 3 zijn overleden.  

 

Emma 

Op locatie Emma werd de kleinschalige woonafdelingen C1 en C2 in november getroffen door een uitbraak. 
Ook op de interne afdeling waren in die periode enkele bewoners besmet met het virus. In totaal zijn 12 
bewoners besmet geraakt, waarvan er 3 zijn overleden.  

 

Graafzicht 

In december werd de afdeling kleinschalig wonen 2 geraakt door het virus. Er werden op deze afdeling 10 
bewoners besmet, waarvan er 3 overleden.  

 

Hof van Ammers 

Locatie Hof van Ammers werd tijdens de kerst geraakt door het virus. Eind december vond er een uitbraak 
plaats op de kleinschalige woonafdeling. Op deze afdeling raakten 11 bewoners besmet en overleden er 4 
aan de gevolgen van het virus.  
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Extra ondersteuning Meesplein 

Locatie Meesplein betrof de eerste locatie binnen Present waar een uitbraak van het Covidvirus 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. Er zijn aandachtsvelders hygiëne en infectiepreventie benoemd en deze zijn 
door de verpleegkundigen van de CHIP en de beleidsmedewerker kwaliteit begeleid in het uitvoeren van 
deze rol. Daarnaast zijn de verpleegkundigen van de CHIP en de beleidsmedewerker kwaliteit in de periode 
november/december 2020 veelvuldig op Meesplein aanwezig om enerzijds te controleren en anderzijds 
medewerkers te instrueren. De deskundige infectiepreventie heeft tevens de locatie meerdere malen 
bezocht tijdens de uitbraak en ook erna om zijn adviezen te geven en mee te helpen in de bijsturing.  

In december 2020 concludeerde de inspectie dat locatie Meesplein voldeed aan de vereisten met betrekking 
tot hygiëne en infectiepreventie.  

 


