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Voorwoord

Samen Sterk!
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is heel
Nederland en ook wij als Present in de ban van het
virus Covid19. We hebben dagelijks crisisoverleg, er is
veelvuldig regionale afstemming en, heel gek voor mij
als bestuurder, ik werk vanuit huis. Voor Present gaat
het tot nu toe redelijk, omdat we met een klein aantal
besmettingen een relatief stabiele situatie hebben. We
hopen en bidden dat dit zo blijft.
Vele mooie acties worden ondernomen, zo ook het
spontaan omgooien van het thema van het Present
Magazine. De geplande uitgave over 75 bevrijding lag
klaar, maar dat leek ons met de gesloten deuren niet
passend. En dus is in tijd van 1 week een Present Magazine in elkaar gezet met het thema ‘Samen Sterk!’
om de verbinding, de warmte en daarmee de mooie
kant van deze crisis te belichten. Vanuit alle kanten
zijn bijdragen voor deze speciale uitgave van ons
lijfblad gekomen. Want wat deze tijd duidelijk maakt
is dat we écht Samen Sterk zijn en dat we het samen
doen: bewoners, cliënten in de thuiszorg, familie,
vrijwilligers en medewerkers. Iedereen draagt zijn
of haar steentje bij door in te schikken door afstand
te nemen. Natuurlijk betreft dit de familie, maar ook
de 600 vrijwilligers die normaal gesproken zo trouw
bijdragen en dat nu noodgedwongen niet kunnen
doen. Maar ook zien we de extra aandacht, de onderlinge waardering, het vertrouwen, het goede humeur,
het biddend om onze bewoners en organisatie heen
te staan en nog veel meer. Bij onze medewerkers is
veel samenwerking, volharding, creativiteit en professionaliteit. Als bestuurder ben ik hiervan onder de
indruk en ben ik supertrots op onze medewerkers.
Laten we alle positieve dingen ook na deze periode
vasthouden!
In deze tijd ook een jaarverslag en jaarrekening opleveren wat gaat over 2019, voelt een beetje vreemd. En
toch is het goed om dit te doen in het vertrouwen dat
we binnenkort weer in normaler vaarwater zullen zijn,
hoewel we nog niet weten hoe dit ‘normaler vaarwater’
er uit zal zien.
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Terugkijkend op 2019 zie ik bij Present veel ontwikkeling waar ik dankbaar voor ben. We zijn uit de startblokken wat betreft onze strategische ambitie. Dit gaat
natuurlijk met wat strubbelingen gepaard, maar de
beweging is de goede kant op. We hebben in 2019 veel
onderzoek gedaan onder mensen die we zorg verlenen
en onder medewerkers om meer zicht te krijgen waar
we staan en hoe we verder kunnen komen. Dat geeft
vaste grond onder de voeten. We hebben ontwikkeld
op ons werkgeverschap door een prijswinnend inwerkprogramma, een veel uitgebreidere keuze voor
medewerkers om fiscale ruimte te gebruiken voor
bijvoorbeeld fiets, laptop of weekendje uit. We hebben
onze besturingsvisie ontwikkeld en besluiten genomen
om de teams in het primair proces beter te kunnen
ondersteunen. Het functiehuis wordt geactualiseerd,
zodat het passend en duidelijk is. In de zorg hebben
we geïnvesteerd in het op orde brengen van het zorgdossier, hebben we de MedEye in gebruik genomen
voor de medicatieveiligheid en nog veel andere zaken.
Zelfs met zo’n goed resultaat dat de Inspectie heel
tevreden is met wat we daarin in de tijd van één jaar
hebben bereikt.
Ook de samenwerking in de regio komt stevig van de
grond. Zo zoetjesaan stapt iedereen uit de concurrentie
en in de samenwerking en dat is goed en belangrijk.
We hebben immers samen de maatschappelijke opgave om zorg voor kwetsbare ouderen niet alleen nu
maar ook in de toekomst liefdevol en kwalitatief goed
te houden.
We zijn blij dat we de kwaliteitsgelden hebben kunnen inzetten in nieuwe functies die bijdragen aan de
kwaliteit van zorg, zoals huiskamermedewerkers en
meer welzijnsmedewerkers. Jammer is dat we dit niet
volledig volgens planning hebben kunnen doen, omdat
we nog te veel geld kwijt zijn aan uitzendkrachten en
ZZP’ers. Voor iedereen, zowel bewoners, thuiszorgcliënten als onze medewerkers, zou het mooi zijn als we
dit kunnen terug dringen. Natuurlijk staat de kwaliteit
van zorg voorop. Een gezonde financiële situatie is daar
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een voorwaarde voor. We hebben 2019 met een gezond
financieel resultaat kunnen afronden, zodat Present
stukje bij beetje weer wat steviger in haar schoenen
komt te staan.

cliënten. Nu in de coronatijd is dat nog meer zichtbaar.
In crisis komt de ware aard boven en bij Present ziet dat
er goed uit!
#SAMENSTERK!

Terugkijkend op 2019 zie ik dat onze kernwaarden ‘rentmeesterschap’ en ‘naastenliefde’ tot hun recht kwamen en zie ik dat er steeds meer naar elkaar geluisterd
wordt, we samen leren en het voor iedereen gaat om
de kwaliteit van leven van onze bewoners en thuiszorg-

Warme groet,
Janneke Louisa-Muller
bestuurder

722 cliënten hebben
in 2019 zorg gehad
van Present.

305 Fte medewerkers
hebben in 2019 bij Present
gewerkt. (incl. leerlingen
en stagiaires)
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Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens
Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
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

2.2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel
en opbrengsten

2.2.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Present heeft een capaciteit van 298 intramurale zorgplaatsen waarvan er ongeveer 35 worden verhuurd. Er
is weinig leegstand. Er is intramurale zorg geleverd aan
390 cliënten. Daarnaast leverden we extramurale zorg
aan 354 cliënten. Bij de organisatie en levering van de
zorg en de overige dienstverlening zijn bijna 600 medewerkers en circa 600 vrijwilligers betrokken. Present
heeft een totale omzet van ruim € 26 miljoen.

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 Zvwzorg thuis (wijkverpleging of VPT/MPT). De Wmo-zorg
bestaat vooral uit dagbesteding.
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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.
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2.3 Structuur

Besturingsmodel

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.
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Op basis van deze uitgangspunten is het organisatiemodel ontwikkeld. Daarin staat de bewoner centraal en
organiseren we dichtbij de bewoner het wonen, welzijn
en zorg vanuit bovenstaande zes uitgangspunten.

VR

O
AC
H

N R A AD / V
ER

Familie,
mantelzorg

ËNTE

BEWONER

CLI

N
STE

DV
AN

/

EN

A
S

RAA

D

TE

DI

RG

AA

JN- EN ZO

DE

EL Z I

N

-, W
EN

M

De besturingsvisie onderscheidt zes uitgangspunten:
• Resultaatsturing
• Optimale regelruimte
• Kernwaarden
• Eigenaarschap
• Centraal waar het moet, lokaal waar het kan
• Integrale zorg
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De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

Raad van
Toezicht

Raad van
Bestuur

VVAR

Regiomanager

Open
Vensters

Emma

Bestuurs
ondersteuning

Meesplein

Bedrijfs
voering

Medezeggenschap
OR/CCR

Concern
control

Regiomanager

Hof van Ammers

Graafzicht

07

Present Jaarverslag 2019

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
- opsteller en uitvoerder van gezamenlijke
strategische VVT- visie voor sub-regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
- deelname aan gezamenlijke regionale
projecten binnen de VVT
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• lid van werkgeversvereniging Zorg+Welzijn
Zuid-Holland Zuid;
• 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.

3
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Algemeen beleid

3.1 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.

3.2 Algemeen beleid en belangrijke
gebeurtenissen in het verslagjaar
Kwaliteit
In 2019 heeft de hercertificering van het kwaliteitsmanagementsysteem plaatsgevonden. De onafhankelijke
certificerende instantie ‘Walvis Certificatie’ concludeerde dat Present aan de norm ISO 9001:2015 voldoet,
waarmee we weer voor 3 jaar gecertificeerd zijn.
De externe audit bracht twee ‘minor’ bevindingen
naar voren:
• Het tijdig verwerken van de uitkomsten van het
multidisciplinair overleg in het zorgplan behoeft
aandacht.
• Het evalueren van de vrijheidsbeperkende maatregelen en het ondertekenen van het zorgplan gebeurde
niet in alle gevallen conform de interne afspraken.
In 2019 zijn acties opgestart om de kwaliteit van het
zorgdossier te verhogen. De bevinding ten aanzien van
het tijdig vastleggen van de uitkomsten van het MDO in
het zorgplan worden daarin meegenomen. Omdat de
Wet zorg en dwang in 2020 van kracht gaat, is binnen
Present een werkgroep gestart om deze wet te implementeren. Hierin worden de afspraken ten aanzien van
het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen herzien en opnieuw geïmplementeerd.
Present heeft in 2019 een intern auditplan ontwikkeld.
Conform dit plan hebben we voor een aantal onderwerpen vastgesteld 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).
Onderdeel van het intern auditprogramma was 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 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. Vanuit
de resultaten van de meting heeft Present een drietal
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thema’s gekozen om binnen werkgroepen aan de slag
te gaan. Het betreft decubitus, inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en advanced care planning.
Conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn de
kwaliteitsindicatoren over 2019 gemeten. Doordat de
LPZ meting inzicht geeft in deze indicatoren, heeft er
geen aparte meting hoeven plaatsvinden. Over 2019
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.
Met betrekking tot de MIC is het aantal gemelde incidenten in 2019 vergelijkbaar met 2018.
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. In 2019 is deze commissie gestart met het analyseren en rapporteren van trends in de meldingen op
organisatieniveau.
In 2019 zijn onder meer de volgende centrale acties
opgepakt om het aantal medicatie incidenten te reduceren. Voor kleinschalig wonen wordt volledig ingezet
op het voorkomen van deze incidenten door Medeye in
te voeren op alle kleinschalige woonafdelingen binnen
Present. De pilotfase van de Medeye is in 2019 succesvol afgerond. Daarnaast is in 2019 een start gemaakt
met het opleiden van Helpende Plus, zodat zij ook medicatie mogen delen. We verwachten dat hiermee fouten
door werkdruk voorkomen kunnen worden.
In 2019 hebben geen calamiteiten plaatsgevonden, die
we volgens de criteria van de IGJ hadden moeten melden. Wel heeft de IGJ in maart 2019 haar rapport uitgebracht over het Inspectiebezoek aan de locatie Open
Vensters in september 2018. Op basis van dit rapport
is een resultaatsrapport opgesteld en zijn de medewerkers voortvarend aan de slag gegaan met de acties.
Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar het zorgdossier.
In december 2019 is de inspectie opnieuw langs geweest om de voortgang te beoordelen. In de mondelin-
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ge terugkoppeling gaf de IGJ aan voortuitgang te zien.
Het definitieve rapport is op 17 maart 2020 ontvangen
en geeft een positief oordeel over de ontwikkeling die
Present heeft laten zien.
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. Begin 2019 is onder medewerkers, cliënten, behandelaren, vrijwilligers en mantelzorgers een
vragenlijst uitgezet. In bijlage F is een samenvatting
opgenomen van verbeteringen. 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. Deze feedback is door ieder team
besproken in verbeterdialogen onder begeleiding van
een leercoach. Tijdens deze dialoog hebben de teams
thema’s gekozen waar zij aan willen werken. Vervolgens zijn in de werkoverleggen deze acties gevolgd
en zijn nieuwe thema’s gekozen zodra zaken zijn afgerond. De leercoach helpt het team bij het kort-cyclisch
verbeteren en het rond maken van de PDCA-cyclus. In
bijlage F is informatie overgenomen over de verbeterthema’s.
In 2019 hebben 17 cliënten gebruik gemaakt van het
waarderen van onze dienstverlening op Zorgkaart Nederland. Eind 2019 heeft Present een 7.9 op Zorgkaart
Nederland. In 2019 is de cliënttevredenheid ook gemeten via de PREM, het gaat hierbij om de tevredenheid
van cliënten die wijkverpleging van Present ontvangen.
De resultaten zijn volgens de Samen Leren methodiek
binnen de teams opgepakt onder begeleiding van de
leercoaches.

Welzijn
Welzijn heeft zich in 2019 gericht op:
1. Algemene activiteiten voor de locatie en de omgeving.
Er is een beweegmarkt georganiseerd rondom de
locatie Emma.
De wekelijkse wandelactiviteit is in deelnemers toegenomen op de locaties Emma & Meesplein en Hof
van Ammers. Hieraan nemen zowel bewoners en
buurtbewoners deel.
Er wordt constant gezocht naar samenwerking met
externe partijen en vrijwilligers, zoals met scholen en
buurtverenigingen, et cetera.
Er is kritisch gekeken naar het activiteitenprogramma
van de locaties. Er zijn minder algemene activiteiten
ingezet waardoor er ruimte is ontstaan voor meer individuele activiteiten voor onze bewoners. Het team
Welzijn van Emma is aangehaakt bij het opname proces; bij een nieuwe bewoner wordt nagegaan welke
welzijn- en zingevingsbehoefte er is. Samen wordt
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een plan opgesteld en vastgelegd in het ECD. Hierdoor ontstaat meer persoonsgerichte ondersteuning.
2. Individuele activiteiten en wensen van de cliënt.
In het ECD is het cliëntverhaal toegevoegd. Met
elke individuele bewoner en/of cliënt is het gesprek aangegaan om achtergronden en wensen
inzichtelijk te krijgen. Dit is een voorwaarde om
persoons-gerichte zorg te kunnen bieden. Binnen
enkele teams is hiernaast ook nog een persoonlijk
levensboek gemaakt wat op het appartement van
de bewoner ligt. Ook sluit het team Welzijn van
Open Vensters aan bij de teamvergadering voor
afstemming over activiteiten en persoonlijke behoeften bij bewoners.
Vanuit de gesprekken zijn individuele activiteiten opgestart, zoals: op een andere dag naar de kaasboer
op de markt, zwemmen onder begeleiding van de
beweegcoach, een ‘leen’ hond om voor te zorgen.
Het is mooi om te zien en te horen dat onze bewoners genieten van de individuele activiteiten. Wat
eerder niet mogelijk werd geacht, wordt nu wel werkelijkheid en daarmee dragen we bij aan een waardevol leven.

“Wat heerlijk na 40 jaar
weer gezwommen. Wat
was het water lekker!”
3. Dagbesteding.
De teams hebben in 2018 duidelijke richting gekregen en daarmee zijn alle activiteiten onder de loep
genomen. Vervolgens zijn de teams zorg en welzijn
intensiever gaan samenwerken, zowel op interne
zorg als op KSW. Er is meer verbinding gekomen
tussen de zorg- en welzijnsmedewerkers, waardoor
zij over en weer meer van elkaar weten waar de bewoner behoefte aan heeft. Hierdoor is er meer openheid ontstaan om ideeën uit te wisselen. Dit heeft tot
resultaat dat er gezorgd wordt voor een zinvollere
daginvulling meer gericht op de individuele bewoner
en cliënt. In 2020 krijgt dit onderwerp en de samenwerking nog extra aandacht.

Wonen
De plannen voor de beleeftuinen voor de Hof van Ammers en Open Vensters zijn in 2019 verder ontwikkeld.
De uitvoering hangt mede af van sponroering vanuit
de dorpen en andere organisaties. 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. Het doel is om in 2020 tot realisatie te komen in alle locaties.
In de locatie Graafzicht is een huiskamer ingericht voor
de bewoners van interne zorg. Zij kunnen tussen 16
en 19 uur hiervan gebruik maken, waarbij ze kunnen
genieten van een gezamenlijke broodmaaltijd en activiteiten. Dit is passend bij de wensen en behoeften van
de bewoners.

Zorg
Ter ondersteuning van de teams is de werkbalanstool
verder geoptimaliseerd, de tool levert informatie over
de actuele bezetting versus de inzet van medewerkers.
De medewerkers van roosteradvies ondersteunen de
teamroosteraars bij het opstellen van het (basis)rooster. Ook is een start gemaakt om het vigerende roosterbeleid te actualiseren, dit wordt afgerond in 2020.
Om de medicijnveiligheid te vergroten hebben er twee
pilots plaatsgevonden.
De eerste is de medicijn controle app. Deze pilot is positief afgerond en wordt voornamelijk binnen de thuiszorg
en door verpleegkundigen gebruikt. De tweede is de pilot van MedEye geweest. Deze pilot is positief afgerond
en gaat in 2020 over alle kleinschalige woonafdelingen
uitgerold worden.
De CHIP (commissie hygiëne infectie preventie) heeft
een hygiëne en infectiebeleid opgesteld en is gestart
met het actualiseren van de uitbraakprotocollen. Op
alle locaties zijn in 2019 zogenoemde uitbraakboxen
geplaatst.
Op alle kleinschalig woonafdelingen van de locaties zijn
er huiskamergesprekken/ informatieavonden gehouden. Dit heeft geleid tot een grotere betrokkenheid van
familie en eerste contactpersonen.
Ook hebben we extra inspanningen ingezet om nieuwe
medewerkers te werven en 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.

Geestelijke verzorging
Binnen Present zijn twee geestelijk verzorgers actief,
met name op de protestants-christelijke locaties. Zij
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bezoeken bewoners persoonlijk. Deze aandacht wordt
door bewoners erg gewaardeerd. Daarnaast verzorgen
zij Bijbeluurtjes, zowel voor bewoners van Zorgthuis als
op de afdelingen voor Kleinschalig Wonen. Ook leiden
zij vieringen rond de christelijke feestdagen (Kerst en
Pasen). Zij organiseren ook herdenkingsbijeenkomsten
voor overleden cliënten op de locaties. Volgens de
opkomst en reacties van familieleden voorzien deze
bijeenkomsten zeker in een behoefte. De geestelijk
verzorger van Open Vensters draait ook mee in het
leiden van kerkdiensten op die locatie (buiten zijn
contracturen om). Verder hebben beide geestelijk
verzorgers ook dit jaar meegewerkt aan enkele
uitvaarten voor overleden cliënten (eveneens buiten
contracturen).
Richting de medewerkers hebben de geestelijk verzorgers enkele moreel beraden geleid, waar concrete ethische dilemma’s in teams worden besproken. Ook met
het MT is er dit jaar een moreel beraad gehouden. De
deelnemers aan deze bijeenkomsten ervaren dit doorgaans als erg waardevol.
De geestelijk verzorgers onderhouden relaties met de
kerkelijke achterban, met name door deel te nemen
aan de vergaderingen van de Identiteitscommissies.
Zij hebben dit jaar ook deelgenomen aan het jaarlijkse
dialoogdiner. Om beurten schrijven de geestelijk verzorgers een meditatie voor Present Magazine.
In het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan
het opzetten van zanguurtjes op de locaties Emma en
Meesplein. 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. Een ander onderwerp waar de geestelijk
verzorgers in 2019 aan hebben gewerkt is het schrijven
van een beleidsstuk over vragen rond het levenseinde,
in samenwerking met een verpleegkundige. Dit wordt
in 2020 afgerond.
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 wel officieel geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor
geestelijk verzorgers, hier is één van de twee geestelijk
verzorgers mee bezig. Beide geestelijk verzorgers hebben dit jaar deelgenomen aan enkele bijeenkomsten in
het kader van toerusting en scholing, zoals een lezing
over verlies en rouw, het jaarcongres van koepelorganisatie Reliëf over het levenseinde en een symposium
van de Nederlandse Patiëntenvereniging over de rol
van de pastor in het gesprek over het levenseinde.
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In verband met het vertrek van geestelijk verzorger
Arjan Branger in het kader van een toekomstige uitzending naar het buitenland is er een nieuwe geestelijk
verzorger geworven voor de locaties Open Vensters en
Hof van Ammers, in de persoon van Ley Bodden. Deze
is op 30 december 2019 in dienst gekomen.

Waardigheid & Trots
In juni heeft Present het Waardigheid & Trots traject
met inzet van twee coaches afgerond. In 2017 is er bewust voor gekozen om deel te nemen aan dit specifieke
traject binnen Waardigheid en Trots. De belangrijkste
reden was Present weer toekomstbestendig te maken.
Door hieraan deel te nemen is de keuze gemaakt om
aan de slag te gaan met de professionalisering van de
medewerkers en van de organisatie. Geen gemakkelijke opgave, wel een uitdagende. Gedurende het traject
heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en ook
een aantal wisselingen binnen het managementteam.
Toch is het alle betrokkenen gelukt om de voortgang
te behouden en de beoogde planning in het plan van
aanpak te blijven volgen. Het was goed te lezen in het
eindrapport dat er al veel zaken zijn bereikt. Over de
deelname van Present aan het Waardigheid & Trots
traject is een interview verschenen op de website van
Waardigheid & Trots.

3.3 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 zet
waar mogelijk medewerkers in die op een afstand
staan van de arbeidsmarkt. In 2019 betrof dit zeven
medewerkers die onder andere via de mogelijkheid
van oriëntatie baan kennis hebben gemaakt met
Present én met de zorg. Met een oriëntatiebaan wordt
het mogelijk om in een korte periode medewerkers
kennis te laten maken met het veelzijdige werk in
de VVT. Deze baan is bedoeld als opstap naar een
reguliere baan of opleiding. Vier medewerkers hebben
vervolgens een aansluitend dienstverband gekregen
en twee medewerkers gaan via Present in februari
2020 van start met hun opleiding voor respectievelijk
Verzorgende en Helpende. Daarmee is de inzet van
Present op oriëntatiebanen positief verlopen.
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
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2018 is gestart met het vervangen van de standaard
tl-verlichting door LED verlichting en dit is in 2019
afgerond. In 2024 dient het dak van Graafzicht
vervangen te worden en daarbij zal ook de optie van
zonnepanelen worden meegenomen. Hiervoor wordt
vanuit de vereniging voor eigenaren een reservering
voor opgebouwd. Bij inkooptrajecten is duurzaamheid
één van de aandachtspunten.

3.4 Naleving gedragscodes
Klachten
De bestuurssecretaris is binnen Present ook klachten-

functionaris. In 2019 zijn in totaal 7 klachten ingediend.
In overleg met de indiener van de klacht en de organisatie is steeds gezocht naar een passende oplossing.
Er zijn in 2019 geen klachten door cliënten van Present
ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij
Present is aangesloten. In de bijlage D bij dit jaarverslag is het jaarverslag klachten integraal opgenomen.

3.5 Risicoparagraaf
In het jaarplan 2019 zijn zeven risico’s onderscheiden
die hieronder toegelicht worden op hun effect in
2019.

no

Risico

Beheersmaatregelen

Stand van zaken eind 2019

1

vacatures kunnen niet ingevuld worden, zowel qua
kwantiteit als qua kwaliteit, waardoor we niet die
zorg kunnen leveren die
nodig en gewenst is zoals
bijvoorbeeld meer complexe zorg bij PG cliënten.

Beheersmaatregel: we zetten vol
in om de beste werkgever in de
regio te worden door een gerichte
aanpak rondom binden en boeien
plus inzet van effectieve arbeidsmarkt-communicatie. Ook willen
we verpleegkundige kennis delen
met collega- instellingen.

Present heeft nog steeds diverse vacatures
die lastig zijn in te vullen. In 2019 is ingezet
op zowel werving van nieuwe medewerkers
als ook op behoud van medewerkers:
• Gerichte arbeidsmarktcommunicatie
• Inwerkprogramma nieuwe medewerkers
• Speeddate tbv werving
• Analyse exit gesprekken
• Inzet vaste verzorgende op onbegrepen
gedrag.
• Focusgroep om te vernemen wat medewerkers vinden
• Werkbezoeken aan andere organisaties die
hoog scoren als werkgever (Bouwbedrijf
Mourik en VVT Frankenland)
• Samenwerking met werkgeversvereniging
• Waarderingsattenties medewerkers gedurende het jaar
• Attentiebeleid
• Sterk in je werk week
• Uitbreiding meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.
• Uitvoeren medewerkers onderzoek
Effectory

2

we kunnen de beoogde
groei in thuiszorg met 15%
niet realiseren, doordat
we de benodigde vacatures hiervoor niet kunnen
invullen.

Beheersmaatregel: we zetten vol
in om de beste werkgever in de
regio te worden door een gerichte
aanpak rondom binden en boeien
plus inzet van effectieve arbeidsmarktcommunicatie.

De groei in de thuiszorg is niet dusdanig dat
dit direct tot personele fricties leidt. Ook zijn
bovenstaande acties van toepassing op de
thuiszorg.

3

we kunnen financiële problemen krijgen door de
discontinuïteit in de financiering, daar de extra verpleeghuismiddelen slechts
voor 3 jaar zijn toegekend.

Beheersmaatregel: parallel aan
de inzet van extra personeel om
de druk op de medewerkers terug
te dringen, verder inzetten op het
verhogen van deskundigheid,
bekwaamheid en technologie.

De verpleeghuismiddelen worden opgenomen in de tarieven. Tot op heden is nog onduidelijk op welke wijze dat vorm zal krijgen.
Ook in 2019 is fors ingezet op scholing en
inzet van technologie via MedEye.
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no

Risico

Beheersmaatregelen

Stand van zaken eind 2019

4

door het ontbreken van
voldoende strategisch
vermogen kunnen we niet
die ontwikkeling door maken, die we beogen voor
de komende drie jaar.

Beheersmaatregel: aangaan
van samenwerkingsrelaties, investeren in programmatisch en
projectmatig werken, versterken
staf met kwaliteitsadviseur en
beleidsmedewerker.

De vacatures van kwaliteitsadviseur en
beleidsmedewerker zijn begin 2019 ingevuld.
Ook is in samenwerking met het Lerend
Netwerk ingezet op strategieontwikkeling
richting de langere termijn.

5

de kwaliteit van zorg kan
onvoldoende zijn, doordat
we te weinig controleren
op de uitvoering.

Beheersmaatregel: regelmatig
voeren we audits uit om meer
specifiek en gedetailleerd in te
gaan op een zorgproces. Ook
levert Samen Leren direct signalen op, waar kwaliteit van zorg
versterkt kan worden.

Naar aanleiding van Samen leren zijn
verbeterdialogen op gang gekomen in de
organisatie. De kwaliteitsadviseur heeft
een intern audit programma opgesteld om
systematisch kwaliteitselementen te volgen.

6

we kunnen te maken
krijgen met calamiteiten.

Beheersmaatregel: door regelmatig te oefenen met ontruimingen
en mogelijke calamiteiten kunnen
we ons voorbereiden en mogelijk
preventief calamiteiten voorkomen. Door middel van uitvoering
van een brede veiligheidsscan,
inzicht krijgen in de benodigde
verbeteringen.

De calamiteitenplannen van alle locaties
zijn actueel. In 2019 is een organisatie breed
BHV plan opgesteld. Ook is een risicoinventarisatie en Evaluatie in kader van Arbo
uitgevoerd.

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

2021 e.v.
2020

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

Nieuwe zorgarrangementen,
aansluiten bij particulier
initiatief, groei thuiszorg,
keus HH,
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In 2019 is verder gebouwd aan de stevige basis voor dit
perspectief. De focus en prioriteit lagen op:
• het versterken en verbeteren van de zorg en de
verbetercultuur rond zorg door de inzet van Samen
Leren en het doen van audits;
• het verbeteren van het werkgeverschap van Present
met het oog op het werkplezier van onze medewerkers en in het licht van de arbeidsmarkt;

• het hernieuwd aangaan van de relatie met de
omgeving.
Alles wat we ontwikkelden heeft relatie met deze
prioriteiten. Voor onze interne sturing hebben we de
volgende Strategiekaart ontwikkeld. De uitvoering
nemen we programmatisch ter hand.
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HOOFDSTUK 4

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

4.1 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 vakinbreng 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.
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In 2018 heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over de
concept statuten en in overleg met een notaris concept
aanpassingen aangebracht. Nadat in mei 2019 de vacature in de Raad van Toezicht was ingevuld heeft de definitieve aanpassing van de statuten plaatsgevonden.

4.2 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 2019, 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 2019 geen geschenken of uitnodigingen
aangenomen.

Naam

Functie in raad
van bestuur

Interim
ja/nee

Functie vervuld
sinds

Nevenfuncties

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

Raad van Bestuur

Nee

01-05-2018

• Het Maanderzand (VVT): voorzitter
Raad van Toezicht (januari 2015 –
21-05-2019)
• Het Maanderzand (VVT): lid Raad van
Toezicht (21-05-2019 - heden)
• De Passie (evangelisch bijbelgetrouw
onderwijs): voorzitter Raad van
Toezicht (juni 2015 – 19-12-2019)
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4.3 Raad van Toezicht

door mevrouw Diana van der Stelt. Kennis van en
ervaring met de zorgsector wordt geborgd doordat
twee leden actief leidinggevend betrokken zijn bij
collega-zorginstellingen buiten het werkgebied van
Present. Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie
van de leden is lokale binding en betrokkenheid.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat formeel 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. In 2018 heeft de Raad bij een extern
bureau de opdracht uitgezet om de vacante zetel in
te vullen en in mei 2019 is deze vacature ingevuld

De Raad van Toezicht had in 2019 de volgende
samenstelling:

Naam

Taak in Raad van Toezicht 2019 Nevenfunctie 2019

De heer J. Timmer

Lid, vanaf 04-07-2017
Voorzitter
Remuneratie cie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heer A. Bosman

Lid vanaf 2016
Vicevoorzitter
Cie. Fin. Audit

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)

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

De heer den Hartog* Lid, vanaf 04-07-2017
Cie. K&V
Cie. Financiële audit (tot
september 2019).

• Bestuurder Avoord - Etten-Leur (sinds mei 2013)
• Lid Raad van Toezicht De Passerel – Apeldoorn (sinds mei 2017)
• Voorzitter Associatie Hospicezorg Nederland (sinds
september 2017)
• Bestuurslid stichting Topcare (sinds december 2017)
• Lid Dagelijks Bestuur Consortium Palliatieve Zorg Zuid West
Nederland (sinds mei 2017)

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

• Voorzitter Raad van Toezicht Humanitas DMH – Nieuwegein
(sinds 2013)
• Lid Raad van Toezicht Eddee – Dordrecht (sinds 2013)
• Lid Platform WMO – Giessenlanden (sinds 2013)

Mevrouw D. van
der Stelt

• Sales Director Trinity Software Center – Veenendaal / Kumasi
Ghana (sinds 2017)
• Lid strategisch Audit Committee Ministerie Buitenlandse
zaken (tot november 2019)
• Lid Raad van toezicht stichting Bartimeus - Zeist (sinds 2016)
• Lid Audit Committee Stichting Bartimeus - Zeist (sinds 2016)
• Bestuurslid (secretaris) Stichting “Climbing the right tree” –
Reeuwijk (sinds 2017)
• Bestuurslid (secretaris) Maxim Nyansa IT Solutions
Foundation – Accra Ghana (sinds 2016)

Lid vanaf 15-05-2019
Cie. Financiële audit

* Op voordracht Centrale Cliëntenraad
** Op voordracht van de identiteitscommissie Emma en Meesplein
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In de jaarrekening is de vergoeding voor de Raad van
Toezicht opgenomen. Deze vergoeding is binnen de
eisen 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 najaar 2018 heeft een
zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van
een externe deskundige. De aanbevelingen die hieruit
voortgekomen zijn, zijn begin 2019 door de raad en de
bestuurder besproken en opgepakt en in oktober 2019
geëvalueerd. Ook heeft de Raad in 2019 een visie op
toezicht opgesteld. In 2019 hebben de leden van de Raad
diverse trainingen en bijscholing gevolgd.
In 2019 is de Raad 5 maal bijeen geweest. 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:
• Borging van kwaliteitseisen (incl. het zichtbaar
maken van eventuele tekortkomingen en resultaten
van verbeteracties)
• Vastgoed (als thema)
• Het signaleren, waarderen en beheersen van bedrijfsrisico’s
• Wisseling en evaluatie van de accountant
• Samenstelling Raad van Toezicht en invulling
vacature
• Strategie en toekomstperspectief
• Governance (visie op toezicht, reglement remuneratie commissie, reglement Raad van Toezicht en van
Bestuur)
In 2019 heeft de Raad van Toezicht tijdens een zogenaamd dialoogdiner van gedachten gewisseld met de
leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR), de voorzitters van de Identiteitscommissies (IC) en de leden
van de Ondernemingsraad (OR) en de leden van de
Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR).
Tijdens een diner op de locatie Emma zijn visies en
beelden uitgewisseld over zin en zinvolle zorg. Ook
heeft een vertegenwoordiging namens de OR en CCR
deelgenomen aan een overleg van de Commissie
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Kwaliteit & Veiligheid om de beelden per kwaliteit en
veiligheid bij Present te wisselen met de commissie.
De twee leden van de Remuneratie commissie hebben
begin 2019 een overleg over de algemene gang van
zaken met de OR bijgewoond, het zogenaamde artikel
24 overleg WOR.
In december heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan Present waarbij de IGJ ook de Raad van Toezicht wilde spreken.
Aanleiding voor dit bezoek was het Inspectie-bezoek
van 13-08-2018 en het plan van aanpak dat vervolgens
door Present was opgesteld op basis van de bevindingen. Het overleg met de IGJ is in goede harmonie verlopen waarbij de IGJ bij afronding van het bezoek heeft
aangegeven dat zowel de Raad als medewerkers als
management een eenduidig verhaal weergaven. De IGJ
heeft in maart 2020 aangegeven dat vervolg toezicht
niet nodig is.
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de
door de bestuurder vastgestelde jaarrekening 2018
en deze goedgekeurd. Na bespreking in de financiële
auditcommissie is de begroting 2020 en het geactualiseerde meerjarenplan 2019 – 2021 goedgekeurd.
Met de externe accountant zijn de in de accountantsverslagen gerapporteerde bevindingen en aanbevelingen besproken en geëvalueerd. In het najaar 2018 is in
verband met het verstrijken van de termijn afscheid genomen van Verstegen accountants en is de samenwerking gestart met het accountantskantoor Baker Tilly.
Begin 2019 is in overleg en op verzoek van Baker Tilly
de samenwerking over gegaan naar Grant Thornton.

4.4 Medezeggenschap
4.4.1 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 2019 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. Het jaarverslag van de Ondernemingsraad is in de bijlage B bij dit jaarverslag integraal opgenomen.
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4.4.2 Cliëntenraden

4.4.4 VVAR

Present heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en vier
lokale Cliëntenraden. De CCR houdt zich bezig met zaken die alle 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 managers die locatieverantwoordelijk zijn, 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. Het jaarverslag van de CCR is in
de bijlage C bij dit jaarverslag integraal opgenomen.

Op 3 januari 2019 is de VVAR van Present van start
gegaan. 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.

4.4.3 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.

2019 stond voor de VVAR in het teken van bouwen,
bouwen aan onze bekendheid en bouwen aan onze
onderlinge samenwerking. Voor de VVAR was 2019 een
productief jaar waarin er advies is gegeven over het
maken van de zorgplannen, het interne auditplan en
over de uitslagen van Samen Leren.
In bijlage D is het jaarverslag van de VVAR integraal
opgenomen.

In 2019 heeft de Identiteitscommissie van OV/HvA een
actieve betrokkenheid gehad bij de werving en selectie van een nieuwe geestelijk verzorger. Tijdens een
van de vergaderingen met de directie is aan de hand
van het statement “Waardevol leven” en het manifest
“Waardig ouder worden” nagedacht over zingeving en
maatschappelijke herwaardering van de ouderdom.
Vanuit deze discussie worden er ook suggesties gedaan naar het management van de organisatie.
Ook wordt er in overleg met de vertegenwoordigers
van de kerkelijke gemeenten gekeken wat er vanuit de
kerkelijke gemeenten gedaan kan worden om eenzaamheid bij ouderen te verminderen.
Verschillende doorlopende initiatieven zijn er die de
commissie blijvend ondersteunen en stimuleren. Te
denken valt aan de kerkdiensten (live diensten in OV
en nieuw zijn diensten d.m.v. een beeldverbinding in
de HvA), de bijbeluurtjes, de inzet van vele vrijwilligers
vanuit de diverse kerken, het organiseren van activiteiten door jongeren vanuit kerkelijke clubs.

19

5

Present Jaarverslag 2019

HOOFDSTUK 5

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

ü

ü

ü

ü

Op het pand Graafzicht is in 2018 bij de Rabobank
een lening afgesloten voor 10 jaar ter hoogte van €
5.500.000,-. Het 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. Daarom
heeft er een aanbesteding plaats gevonden voor een
nieuwe accountant aangezien in de afgelopen 7 jaar
gebruik is gemaakt van dezelfde accountant. Dit heeft
geleid tot een accountantswissel hierdoor wordt voor
de interim controle 2018 en de jaarrekening 2018 gebruik gemaakt van de diensten van Baker Tilly.

ü

P&O
Projecten
Vanuit P&O is er in 2019, naast de reguliere werkzaamheden, gewerkt aan diverse projecten:
ü De RIE: deze is uitgevoerd onder toezicht van twee
veiligheidskundigen van De Arbodienst. De RI&E
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ü

bestond uit documentstudie, rondgang op alle
locaties, digitale invulling van de ZorgRI&E in de
breedste vorm. Na afronding is een Plan van Aanpak
opgesteld en deze is in 2020 ter instemming voorgelegd aan de OR.
Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: dit is
aangepast en uitgebreid. Hiermee is het voor medewerkers mogelijk om bepaalde bronnen in te zetten
om daarmee op maat gesneden arbeidsvoorwaarden te kopen. Present wil de ruimte die fiscaal beschikbaar is, optimaal benutten.
Werving & selectie: het wervingsproces is geactualiseerd, inzet op werving van vakantiekrachten en het
opzetten en implementeren van een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Iedere nieuwe
medewerker wordt gekoppeld aan een buddy, dit is
een medewerker uit het eigen team. De buddy begeleidt de nieuwe collega in de eerste weken en hier
kan hij/zij terecht met vragen.
Functiehuis: alle functieomschrijvingen en -waardering worden bekeken en geactualiseerd zodat taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk
zijn. Present wil komen tot een eenduidig en generiek functiehuis.
Sterk in je werk: in november 2019 heeft Present
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.
Wet Arbeidsmarkt in Balans: eind 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari, of zo snel
als mogelijk daarna, te voldoen aan de eisen van de
WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Hiervoor zijn
processen opgezet waardoor medewerkers die een
min-max contract of een nul-urencontract hebben,
na 12 kalendermaanden een aanbod voor vaste uren
ontvangen. Ook wordt er een controle uitgevoerd in
de personeelsdossiers van alle medewerkers die een
contract voor onbepaalde tijd hebben, om na te gaan
of er een door Present en de medewerker ondertekende overeenkomst is voor de omzetting van het
contract naar onbepaalde tijd.
Medewerkers onderzoek: in november 2019 een
medewerkersonderzoek uitgevoerd via Effectory.
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Het onderzoek is door 56,7% van alle medewerkers ingevuld. De score binnen de benchmark ligt
op 58,8%. De uitkomsten van dit onderzoek geven
inzicht in hoe onze medewerkers thema’s als bevlogenheid, betrokkenheid, werkgeverschap en sociale
veiligheid beoordelen en hoe Present scoort ten
opzichte van de benchmark.
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 2019 bedroeg 305 formatieplaatsen ten opzichte
van een gemiddelde contractformatie van 293 forma-

tieplaatsen. De toename in de gemiddelde formatie
komt vooral door de input vanuit de kwaliteitsgelden
waardoor extra personeel kan worden aangetrokken
Per einde jaar bedroeg het aantal formatieplaatsen
299.
In 2019 is de inzet van personeel niet in loondienst
(PNIL) enorm gestegen ten opzichte van 2019. Werd er
in 2018 gemiddeld 9 Fte in de zorg ingezet voor 2019 is
sprake van 19Fte wele gemiddeld werd ingezet.. Personele krapte op de arbeidsmarkt en het ziekteverzuim
zijn hier de aanjagers in. Het ziekteverzuim over 2019
bedraagt 6,88% en is daarmee een fractie lager dan de
7,45% in 2018.

Onderstaand worden de overzichten gepresenteerd voor 2019 en 2018 naar personeelsopbouw (verzorgend/ondersteunend) en personeelsverloop. De hoge instroom en uitstroom is ook in 2019 een feit.

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
Instroom personeel
Uitstroom personeel

Aantal personeelsleden

Verslagjaar

2018

Aantal fte
224
180

Opmerkingen
101 excl. vakantiekr.
88 excl. vakantiekr.

A Personeel in loondienst
Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen
1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal
381
196
2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend
38
30
3. Management en ondersteunend
125
65 incl. services
C 2 Verloop Personeel*
Instroom personeel
Uitstroom personeel

Aantal personeelsleden

Aantal fte
203
166

Opmerkingen
101 excl. vakantiekr.
82 excl. vakantiekr.
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Opleidingen
Voor de medewerkers van Present is het belangrijk
dat ze optimaal zijn toegerust voor de veranderende
omgeving waarin onze organisatie opereert. Dat wil
zeggen, dat er voldoende, gemotiveerde, adequaat
opgeleide medewerkers zijn, die goed inzetbaar zijn
en standvastig en flexibel hun werk kunnen uitvoeren. Present heeft veel aandacht voor duurzame
inzetbaarheid van de medewerkers. Een voorbeeld
is de Helpende Plus opleiding. Naast de reguliere
werkzaamheden rondom opleidingen is in 2019 aandacht uitgegaan naar diverse specifieke zaken en
ontwikkelingen:
In 2019 hebben we geïnvesteerd in de samenwerking
met de SBB om ervoor te zorgen dat onze erkenning
als leerbedrijf in 2020 zonder problemen verlengd zou
worden, wat gelukt is! De investering om alle werkbegeleiders een trainingstraject van drie dagen aan te
bieden, heeft een aantoonbaar resultaat opgeleverd.
Ruim 90 verpleegkundigen en verzorgenden hebben
in 2019 daaraan deelgenomen. Het natraject bestond
uit het deelnemen aan intervisiegroepen om ervoor
te zorgen dat de deelnemers de juiste vertaalslag
naar de werksituatie konden maken.
Het werving & selectie proces voor het werven van
BBL studenten is beschreven en uitgewerkt in een
efficiënte en planmatige aanpak. Praktijkopleiders en
teammanagers hebben een training gevolgd in het
adequaat voeren van sollicitatiegesprekken.
Op 29 oktober is het Management Development Programma voor teammanagers van start gegaan met
deel A. Het management development traject deel A
bestaat uit vier trainingsdagen en een paar bijeenkomsten die betrekking hebben op specifieke Present
onderwerpen. Het doel van de trainingsdagen is het
versterken van de vaardigheden van de teammanagers. De trainingsdagen bieden de mogelijkheid tot
persoonlijke- en functionele ontwikkeling. Het programma loopt door in 2020 en gaan we verder met
het ontwikkelen van deel B en de uitvoering daarvan.

dat na een succesvolle pilot nu verder uitgerold wordt
in de organisatie; en veilig mailen met ZorgMail.
Verder is een nieuw Intranet in gebruik genomen (per
oktober 2019), is een aanvang gemaakt met de aanleg
van een volledig dekkend WiFi-netwerk op alle locaties van Present voor medewerkers, gasten en bewoners en is beleid geformuleerd voor het omgaan met
smartphones. Dit wordt in 2020 volledig gerealiseerd.
Per 1 maart 2020 hebben alle medewerkers van Present een smartphone ter beschikking voor dubbele
authenticatie ONS.
Er zijn in 2019 voorbereidingen getroffen om de huidige kantoorautomatisering in stappen te moderniseren en te komen tot een werkplek in de cloud. Ook
heeft Present zich opnieuw georiënteerd op het thema zorgdomotica en zal op basis daarvan in 2020 het
principe van de leefcirkels verder implementeren.

Facilitair
De facilitaire organisatie binnen Present zit in een
overgangsfase. Present wil over gaan naar integrale
teams waarbij de gastvrouwen, linnenkamers en
huishoudelijke dienst worden aangestuurd vanuit de
locatie. De inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling van
de dienst wordt geborgd vanuit een beleidsadviseur
Facilitair. Voor de keukens is er voor gekozen dat die
door een van twee regiomanagers worden aangestuurd. De beide sous-chefs hebben een coördinerende rol in de keukenteams. De Technische Dienst
blijft 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. Voor factuurregistratie
maakt Present gebruik van Pro-Active. Een verdere
optimalisatie van het gebruik van Pro-Active biedt
mogelijkheden voor Present, maar stond nog niet
gepland voor 2019.

AVG
Zowel MT als teammanagers en leercoaches ontwikkelen ook door Samen Leren. Hiervoor is een externe
leercoach actief. In 2019 hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en is er een gezamenlijke ontwikkeldag geweest, met name gericht op eenheid van
visie en het in de praktijk brengen hiervan. Dit traject
loop ook in 2020 door.

ICT
In 2019 zijn eerder gestarte projecten afgerond: een
nieuw, snel en redundant netwerk; cloud-telefonie
voor alle locaties; automatische medicatiecontrole,
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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 2019 zijn twaalf datalekken gemeld bij de
functionaris voor gegevensbescherming. Bij acht
van deze meldingen betrof het de persoonsgegevens
van één betrokkene en in vier gevallen waren de persoonsgegevens van meerdere personen betrokken.
Naar de aard van de inbreuk hadden drie melding
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te maken met verlies van data en acht meldingen
betroffen een inbreuk op de integriteit van de gegevens (ongeoorloofde kennisneming). Beoordeeld
naar oorzaak, hield één melding verband met verlies
van een mobiel device, één melding met een digitale
persoonsverwisseling, twee meldingen met de publicatie van een foto met daarop bijzondere persoonsgegevens, drie met de onzorgvuldige omgang met
papieren dossiers en vijf melding hielden verband
met verkeerd geadresseerde e-mails. Van de twaalf
inbreuken is in zes gevallen geoordeeld dat zij een
mogelijk risico vormden voor de rechten en vrijheden
van de betrokkenen. Deze zijn 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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HOOFDSTUK 6

Financieel beleid

De doelstelling van Present voor een financieel gezonde organisatie is gesteld op een resultaatspercentage
van 2%. In 2019 is hieraan nagenoeg aan tegemoet
gekomen voor wat betreft het jaarresultaat (1,9%). Het
genormaliseerde jaarresultaat valt beduidend 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. Qua liquiditeitsratio wordt gewerkt
naar een ondergrens van 1,0. Onderstaand de verschillende ratio’s voor 2018 en 2019.
2019

2018

Resultaatsratio

14,5%

13,7%

Solvabiliteitsratio

29,8%

25,2%

1,05

1,05

Liquiditeitsratio

Stand van zaken 2019
2019 is voor Present een lastig jaar geweest. Het resultaat is toegenomen. Was dit in 2018 € 505.320 , eind 2019
bedroeg dit € 571.258,-. Deze toename komt voor een
groot gedeelte voort uit de incidentele baten. In 2019 is
van de Rabobank een bedrag ontvangen van € 333.346.
in verband met de afrekening van de rentederivaten.
Ook was sprake van een aantal incidentele bedragen
die te maken hebben met verjaarde posten. Als deze
incidentele baten buiten beschouwing worden gelaten
bedraagt het genormaliseerde resultaat € 175.478.
We hebben bij de Wlz een positiever resultaat weten te
bereiken dan de begroting heeft weergegeven. Dit komt
door de zorgverzwaring. Het volume zorgdagen is in
2019 nagenoeg gelijk aan 2018. Het inzetten van MPT/
VPT extramuraal blijft voor Present een lastig vraagstuk. Hierdoor verkrijgen we relatief weinig inkomsten
hieruit en dat geldt vooral voor de VPT. Uiteindelijk
bedroegen de inkomsten Wlz €20.142.208,-.
In 2019 is het restant van de eerste tranche kwaliteitsgelden uitgeput ter hoogte van € 238.374,-. In 2019
hebben we kwaliteitsgelden toegekend gekregen ter
waarde van € 1.210.720,-.
De inkomsten uit Zvw hebben zich in 2019 hersteld ten
opzichte van 2018. Waar in 2018 een omzet van
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€ 2.287.959 werd weergegeven bedraagt deze voor
2019 € 2.393.989,-. De groei zit vooral in de wijkverpleging. ELV bleef achter. De doelmatigheidsverbetering
werd niet gerealiseerd waardoor een kleine correctie
op de omzet wijkverpleging nodig is.
De WMO is redelijk in lijn met 2018, € 147.902 t.o.v.
€ 133.493,- in 2018. In de begroting was een grotere
ambitie neergelegd welke Present nog niet waar heeft
kunnen maken.
De huuropbrengsten zijn in het afgelopen jaar met een
opbrengst van € 436.302 een fractie lager dan 2018
€ 461.115. De bezetting ligt, evenals in 2018, dan ook
rond de 35 plaatsen.
De kosten van personeel niet in loondienst zijn hard
gestegen in 2019. Waar de ambitie was de PNIL te laten dalen is dit in 2019 niet gelukt. Vooral de inzet van
PNIL in de zorg is toegenomen. Van 9 Fte gemiddeld in
2018 naar 19 gemiddeld in 2019. Uiteindelijk is in 2019
€ 2.918.231 uitgegeven aan PNIL (2018, € 1.864.481,-).
Vooral de krapte op de arbeidsmarkt en de hogere tarieven bij PNIL zijn hier debet aan. De personeelskosten
van de eigen krachten ligt een stuk lager dan de begroting. Door de hoge PNIL heeft Present de plannen
niet volledig waar kunnen maken m.b.t. het werven van
personeel. Een groot gedeelte van de kwaliteitsgelden
wordt aangewend om de gestegen PNIL op te vangen.
De reservering voor verlofuren en compensatie-uren
is verhoogd met € 72.390,-. Het betreft hier de tijd voor
tijd component als gevolg van de extra handen aan het
bed door de eigen medewerkers.
De investeringen in het netwerk en de telefonie zijn in
2019 doorgevoerd. Daarnaast zijn extra investeringen
gedaan op zorginnovatie in de vorm van Medeye. De
afschrijvingslast is wel lager gebleven dan begroot.
In de overige bedrijfskosten zijn de meest in het oog
springende afwijkingen ten opzichte van 2018 te vinden
in de patiënt en bewoner gebonden kosten. Als gevolg
van de zwaarder ZZP-mix is er een hogere doorvertaling naar deze kostencomponent, € 386.184 ten opzichte
van 2018 € 310.177,-. Eveneens zijn de onderhouds- en
energiekosten gestegen. Op beide componenten zijn
extra kosten gemaakt als gevolg van onderhoudswerkzaamheden welke waren uitgesteld en de toegenomen
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belastingen op de energierekening. Al met al bedroegen de kosten € 1.398.369,- (2018, € 1.308.406)
In 2019 is er een voorziening gevormd voor langdurig
zieken. Was er in de afgelopen jaren in geringe mate
sprake van medewerkers welke ziek uit dienst gaan lijkt
er in 2019 sprake te zijn van een afwijkend patroon. De
omvang van dotatie aan de voorziening bedraagt
€ 68.615,-.
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,-.
Al met al hebben bovenstaande ontwikkelingen geleid
tot een positief resultaat welke ruimer is dan begroot.
Er is dus voldaan aan de rendementseis van 2%, de
incidentele opbrengsten hebben hier een groot aandeel
in. Er is nog altijd sprake van een goede liquiditeitspositie. Het resultaat maakt dat de solvabiliteits-wens
vanuit de hypotheekverstrekker van 25% in 2019 verder
verstrekt is tot bijna 30%.

Begroting 2020
De realisatie van 2019 en de begroting 2020 worden
verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor 2020 is er
geen tekort begroot op de zorgexploitatie, maar een
klein resultaat van € 35.680,-. De grote uitdaging voor
2020 is het terugbrengen van de PNIL van € 2.445.644,naar € 1.672.200,-. Daarnaast zijn er een aantal verlieslatende onderdelen die in 2020 aangepakt worden; de
locatie Meesplein en de Nachtzorg moeten gezamenlijk
een besparing maken van € 246.547, -.
Verpleeghuismiddelen zijn opgenomen in de begroting 2020 voor een bedrag van € 1.879.501,-. Echter
een substantieel gedeelte wordt uitgegeven aan PNIL,
€ 429.960,- . Daarnaast wordt een groot deel gereserveerd vanuit de compensatieregeling op de ZZP’s. Dit
betekent dat € 354.674 minder kan worden besteed om
de mogelijke terugval in financiële vergoeding op de
lager ZZP’s op te kunnen vangen. Evenals in 2019 wordt
de uitkering van de gelden uiteindelijk gebaseerd op
de werkelijke kosten die additioneel worden gemaakt
ten opzichte van de werkelijke gemiddelde kosten van
2018. Dit betekent dat met betrekking tot de verpleeghuismiddelen er geen resultaat kan worden begroot.
Om die reden zijn de verpleeghuismiddelen en de inzet
die hier tegenover staat ook gescheiden begroot.
De investeringen in panden in het kader van belevingsgericht werken en de investeringen in ICT zijn aanzienlijk
maar nodig om de strategische doelen te behalen. Ook

de aanschaf van zorghulpmiddelen vormt een grote
investeringspost ( € 285.000). Op de langere termijn zal
invulling worden gegeven aan verdere verduurzaming
van panden. Echter voor 2020 is dit nog niet aan de orde
en zal dit jaar in het kader staan van het verder verkennen van de mogelijkheden om binnen Present handen
en voeten te geven aan het verduurzamingsvraagstuk.

Van 2019 naar 2020
Onderstaand de beweging van 2019 naar 2020 met daarin opgenomen de begroting 2020 welke onderdeel is van
de meerjarenbegroting welke loopt tot en met 2023.

Corona
COVID-19 is op het moment van opstellen van de jaarrekening een gegeven voor, in iedere geval, 2020. En
in dat licht moeten we in maart 2020 een nadrukkelijk
voorbehoud maken. Op dit moment weten we dat de
crisis veel vraagt van bewoners, medewerkers en organisatie. De continuïteit van de primaire processen van
zorg, welzijn, voeding, linnenkamer en huishoudelijke
dienst moeten we waarborgen, ook als het ziekteverzuim ten gevolge van Corona gaat toenemen. Dit
betekent dat de inzet van uitzendkrachten niet volgens
plan afgebouwd kan worden en zelfs mogelijk geïntensiveerd moet gaan worden. Ook investeren we veel
in het verkrijgen van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en nemen de kosten daarvan toe. De
Covid 19 crisis betekent dat we tijdelijk de activiteiten
rondom dagbesteding hebben moeten staken. Mogelijk
zijn verder nog aanvullende investeringen nodig om
deze crisis goed door te komen die nu nog niet bekend
zijn. Door een financiële bril bekeken wordt alles in het
werk gesteld om de continuïteit te borgen en dus financieel te compenseren tot wat maximaal nodig is.
Om de gevolgen van Corona goed te monitoren is een
aparte rapportage opgesteld welke de situatie beschrijft,
vervolgens wordt voorzien van een beknopte risicoanalyse en als laatste de financiële impact wordt ingeschat.
Duidelijk is dat niet alle plannen die aan het begin van
het jaar zijn opgesteld kunnen worden uitgevoerd. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld groei in de WMO. Daarnaast
zijn er de toenemende kosten van bijvoorbeeld patiënten bewoner gebonden kosten en personele inzet. Eveneens zijn er overige opbrengstenbronnen waarvan het
onduidelijk is of deze voor compensatie in aanmerking
zullen komen. De uitkomst van de risicoanalyse vormt
de basis voor de maandelijkse prognose en de liquiditeitsprognose. Op deze manier wil Present transparant
blijven over het bijzondere boekjaar 2020.
Zowel vanuit verzekeraars als zorgkantoor zijn compensatieregelingen gecommuniceerd die hierin voorzien. Dit maakt dat de opgestelde begroting voor 2020
wordt aangehouden voor dit moment, echter wel onder een groot voorbehoud aangezien onder druk alles
vloeibaar wordt.
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Begrotingsvergelijking Present (geconsolideerd)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2019

€

Begroting
2020

23.677.723

24.269.080

24.488.936

165.000

190.165

192.952

1.495.014

1.837.810

1.493.355

25.337.737

26.297.055

26.175.243

- Personeelskosten in loondienst
- Behandeldienst
- Overige personeelskosten niet in loondienst
- Overige personeelskosten

15.104.202
493.720
1.240.012
771.444

14.729.012
472.587
2.445.644
736.673

14.989.002
472.992
1.672.200
765.577

Personeelskosten

17.609.377

18.383.916

17.899.771

823.758

742.787

832.696

- Voedingskosten
- Hotelmatige kosten
- Algemene kosten
- Patiënt- en bewonersgebonden kosten
- Onderhoud
- Energiekosten
- Huur
- Dotaties en vrijval voorzieningen

865.315
331.115
1.413.800
310.200
726.160
510.595
2.161.110
-26.737

953.424
258.773
1.581.537
386.184
842.465
555.904
1.990.149
-4.417

930.150
247.911
1.704.461
428.338
913.093
589.324
2.036.457
-

Overige bedrijfskosten

6.291.558

6.564.020

6.849.735

Som der bedrijfslasten

24.724.693

25.690.722

25.582.202

BEDRIJFSRESULTAAT

613.044

606.333

593.041

-109.725

-103.689

-107.166

503.319

502.643

485.875

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT
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Bijlage A Overzicht Raad van Toezicht
Vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2019:
o
o
o
o
o

20-02-2019
15-05-2019
19-06-2019
23-10-2019
18-12-2019

regulier
regulier
regulier & themabijeenkomst vastgoed
regulier & bijeenkomst visie op toezicht
regulier

Vergaderingen financiële audit commissie
o
o
o
o
o
o

21-01-2019
18-03-2019
20-05-2019
02-09-2019
14-10-2019
02-12-2019

Besluiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treasury statuut
Bezoldiging leden Raad van toezicht
Accountantsverslag over 2018
Wisseling van accountant
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Remuneratie Commissie
Decharge aan bestuurder over 2018
Regeling geschenken en giften bestuurder
Statutenwijziging inclusief naamswijziging
Rooster van aftreden
Resultaat afspraken met bestuurder
Benoeming en herbenoeming leden Raad
van Toezicht
• Visie op toezicht

Vergaderingen commissie Kwaliteit en Veiligheid
o
o
o
o
o

Goedkeuring

21-01-2019
20-05-2019 (OR en CCR)
02-09-2019
14-10-2019
02-12-2019

•
•
•
•
•

Vergaderingen Remuneratie commissie

Begroting 2019
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Reglement Raad van Bestuur
Actualisatie Meerjarenplan 2019 – 2021 inclusief
kwaliteitsplan 2019

o 28-01-2019 (evaluatie gesprek bestuurder)
o 26-06-2019
o 02-12-2019

Samenstelling Raad van Toezicht 2019
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

M. den Hartog
(tot september)

A. Bosman

A. Bogerd

M. den Hartog

D. van der Stelt
(vanaf september)

A. Bogerd
D. van der Stelt
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Bijlage B Jaarverslag Ondernemingsraad 2019
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 2019.
Onderwerpen die in de Ondernemingsraad zijn besproken zijn onder andere de besturingsvisie van Present,
het Roosterbeleid, de Klokkenluidersregeling, het
Waarschuwingsregister, werkdruk en ziekteverzuim,
Wifi- Investeringen, Bereikbaarheidsdiensten, de opzet
van een Leerafdeling, de Risico Inventarisatie & Evaluatie, het Meerjarenplan 2020-2022 en Begroting 2020,
functie van coördinatoren en het Meerkeuze Systeem
Arbeidsvoorwaarden.
In januari 2019 zijn tussentijdse OR verkiezingen gehouden en in september verkiezingen voor de hele ondernemingsraad. In 2019 is besloten het aantal OR zetels
te verhogen van 9 naar 11 zetels. Bij de verkiezingen
van september zijn twee zetels in de kiesgroep Emma/

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. De Voorzitter en de Vicevoorzitter
vormen samen het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad.

Vergaderingen
De Ondernemingsraad vergaderde in 2019 twaalf keer
(op 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6, 2/7, 27/8, 24/9, 22/10,
19/11, 10/12) Een week vóór 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.J. Louisa-Muller

Meesplein vacant gebleven. Hiervoor worden in 2020
tussentijdse verkiezingen gehouden.
De krapte op de arbeidsmarkt en het structurele tekort
aan zorgmedewerkers was in 2019 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 heeft tips gegeven
over de wijze waarop de werving van nieuw personeel
zou kunnen. De Ondernemingsraad speekt haar dank
en waardering uit voor de inzet van de medewerkers.
Dankzij hen is het in 2019 gelukt om in collegiale samenwerking kwalitatief goede zorg te bieden aan cliënten
van Present.
De Ondernemingsraad van Present geeft met dit jaarverslag inzicht in haar werkzaamheden in 2019. 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.

Dik Duel			
Frieda de Lange
voorzitter			Vicevoorzitter

en bestuurssecretaris drs. P. Migchelsen hebben alle
DOR-vergaderingen bijgewoond. De OR vergaderde in
2019 digitaal. Hiervoor kregen de OR leden een laptop
in bruikleen.

Communicatie achterban
De OR-Nieuwsbrief is tien keer uitgebracht met informatie over de werkzaamheden van de OR. Onderwerpen in de nieuwsbrief waren de tussentijdse OR-verkiezingen in januari 2019, het roosterbeleid, de vergoeding
van verplichte scholing, het OR advies op de besturingsvisie en -model, de bereikbaarheids-diensten, het
waarschuwingsregister, de algehele verkiezingen in
september 2019, de introductie van nieuwe OR leden
en het afscheid van drie OR leden. De nieuwsbrieven
zijn per mail verstuurd naar alle medewerkers van Present. Vanaf 2020 zullen wij de informatie vanuit de OR
delen via PIP.
Iedere OR-vergadering wordt tussen 10.30 en 11.00 uur
het inloopspreekuur van de OR gehouden. Iedere
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medewerker die een onderwerp met de OR wil bespreken, kan gebruikmaken van dit inloopspreekuur. Hiervoor hoeven medewerkers zich vooraf niet aan te melden. In 2019 hebben vijf medewerkers hiervan gebruik
gemaakt. Ook werd de OR regelmatig benaderd door
medewerkers met vragen over het roosteren, arbeidstijden, reservediensten. De OR zorgt ervoor dat vragen
beantwoordt worden.
De Ondernemingsraad heeft in 2019 een medewerkersraadpleging gehouden. Om inzicht te krijgen in de effecten van het basisrooster heeft de OR een achterbanraadpleging gehouden op Meesplein. Hierop hebben
veel medewerkers gereageerd en heeft de OR een goed
beeld gekregen hoe het basisrooster in de praktijk
werkt. De Ondernemingsraad heeft de uitkomsten van
de achterbanraadpleging besproken met de bestuurder
en hiermee rekening gehouden bij haar advies over het
basisrooster Meesplein.

Raad van Toezicht
Op 28 januari 2019 hebben twee leden van de OR een
gesprek gehad met de renumeratiecommissie. Hierbij
is het functioneren van de bestuurder drs. J.J. Louisa-Muller besproken.
Op 20 mei 2019 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 besproken zijn: Samen Leren in het kader van Kwaliteit en
Veiligheid, brandveiligheid, IGJ rapport, inwerken en
kwaliteit van uitzendkrachten, het cliënt tevredenheidsonderzoek, contact met bewoners en medewerkers.
Op 28 november 2019 vond het dialoogdiner plaats.
Een bijeenkomst waarbij de Raad van Toezicht aan de
hand van het thema Taal & Zin! heeft gesproken met
leden van de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, voorzitters van de identiteitscommissies, leden
van het Management Team, Geestelijk Verzorgers en de
Verpleegkundigen Verzorgenden Advies Raad (VVAR).
De Ondernemingsraad kijkt terug op een smakelijke
en zinvolle avond waarbij we vanuit de verschillende
disciplines veel van elkaar konden leren. De bestuurder
heeft van deze avond een verslag gemaakt met actiepunten voor 2020.

Artikel 24 overleg
Het is gebruikelijk dat jaarlijks een artikel 24 overleg
plaatsvindt tussen bestuurder en OR waarbij eveneens
twee Raad van Toezicht leden aanwezig zijn. In dit overleg wordt teruggekeken op de samenwerking tussen
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de bestuurder en de OR in het afgelopen jaar en wordt
het beleid voor het komende jaar uiteengezet. In 2019 is
er geen artikel 24 overleg geweest omdat dit eind 2018
heeft plaatsgevonden en in januari 2020 een artikel 24
overleg is ingepland.

Scholing
Voor 2019 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 6 en 7 februari vond de 2 daagse in-company training plaats op Landgoed Zonneheuvel in Doorn. De
volgende onderwerpen zijn besproken:
• De Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
• Speerpunten van de OR
• Samenwerking met de bestuurder
• Het lezen van financiële stukken
• Efficiënt en kritisch lezen van stukken
• Opbouwen van een betoog en beargumenteren
Op 28 mei vond de training Organiseren van verkiezingen volgens de WOR en het wijzigen van het reglement
plaats op onze locatie De Hof van Ammers plaats. De
onderwerpen die besproken zijn:
• het organiseren van verkiezingen volgens de WOR;
• het wijzigen van het reglement en de faciliteitenregeling;
• methoden om de verkiezingen bij de collega’s onder
de aandacht te brengen.
Op 10 oktober vond de training Financieel Inzicht
plaats op onze locatie Graafzicht. Onderwerpen die
besproken zijn:
• het lezen van de jaarcijfers en de maandrapportages;
• cijfers rondom zorg inkoop en gebouwenbeheer;
• het kritisch beoordelen van cijfers.
Daarnaast hebben OR-leden individueel of als commissie cursussen gevolgd, om de kennis op het commissiegebied te vergroten of eigen vaardigheden verder te
ontwikkelen.

Ingekomen adviesaanvragen 2019
• Adviesaanvraag voor de inhuur van een extern deskundige afdeling Services
Op 15 maart 2019 ontving de OR deze adviesaanvraag op basis van WOR art. 25 lid 1n. De opdracht
omvatte het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling om te komen tot integrale teams en het wijzigen van de aansturing van de teams Services van
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hoofd Services naar de locatie verantwoordelijke. Na
een mondelinge bespreking van onze vragen heeft
de Ondernemingsraad op 27 maart 2019 positief advies uitgebracht. Hierbij hebben we wel aangegeven
dat we op de hoogte gehouden willen worden over
het tijdspad en de planning. Ook hebben wij aangegeven dat goede communicatie richting alle betrokkenen van essentieel belang is bij het uitvoeren van
genoemde wijzigingen.
• Adviesaanvraag Wifi voor Present
Op 8 augustus 2019 ontving de OR de adviesaanvraag op basis van WOR art. 25 lid 1h en WOR art.
25 1k in verband met de aanleg van nieuw Wi-Fi
netwerk binnen de panden van Present. De Ondernemingsraad heeft op 12 september 2019 positief
geadviseerd omdat we het nut en de noodzakelijk
van een goed werkende Wifi op alle Present-locaties
onderschrijven en Present beter is voorbereid op
toekomstige zorgontwikkelingen zowel op technologisch als medewerker niveau. De Ondernemingsraad
heeft wel vragen gesteld over het feit dat er slechts
één offerte is opgevraagd voor deze grote investering.
• Adviesaanvraag Beleidsnota Besturingsvisie en- model van juli 2019
Op 28 augustus 2019 ontving de OR deze adviesaanvraag op basis van WOR art.25 lid 1 e. De OR heeft
over de besturingsvisie een aantal vragen gesteld
over de functie van coördinator, de financiële en
organisatorische gevolgen van de functie concern
controller en de generieke functieomschrijving. De
OR heeft op 21 oktober 2019 negatief advies uitgebracht vanwege de grote onduidelijkheid over de
functie van coördinator en omdat we ons niet konden vinden in het voorstel om team coördinatoren
aan te gaan stellen. Een optie die wij ingebracht
hebben, is om na te denken om een extra teammanager op locatie aan te stellen, zodat er dan een
verdeling gemaakt kan worden in de taken en ook
de beschikbaarheid voor medewerkers verbetert. De
bestuurder heeft ons laten weten dat besloten is om
in afwijking van het advies van de OR toch te gaan
werken met coördinatoren. De ondernemingsraad
wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom de coördinatoren en zal dit kritisch volgen.

Ingekomen instemmingsverzoeken 2019
• Instemmingsverzoek benoeming
preventiemedewerker
Op 30 mei 2018 ontving de OR op basis van WOR
artikel 27, lid 1d het verzoek om in te stemmen met
de benoeming van Marloes van Vuren als preventiemedewerker. Op 23 januari 2019 heeft de Onder-

nemingsraad ingestemd met de benoeming van
mevrouw van Vuren. Hiermee werd de ARBO, RIE en
de rol van preventie-medewerker belegd bij één persoon hetgeen de duidelijkheid en kennis ten goede
kwam. De OR-commissie VGWM heeft in 2019 veelvuldig samengewerkt met de preventiemedewerker
bij het voorbereiden van de RI&E.
• Instemmingsverzoek Bedrijfshulpverlening Beleid
Op 21 maart 2019 ontving de Ondernemings-raad
op basis van WOR art. 27 lid 1d het verzoek om in te
stemmen met een integraal BHV beleid voor Present.
Op 6 juli 2019 heeft de Ondernemingsraad ingestemd
met het voorgestelde nieuwe beleid bedrijfshulpverlening. Hierbij heeft de OR de volgende opmerkingen
geplaatst: welke de bestuurder in het voorgestelde
beleid zal meenemen.
- Meer geschoolde BHV-ers
- Ploegleiders BHV worden weer aangesteld
- Alle medewerkers zullen meer betrokken worden
bij veiligheid.
- Locatie noodplannen worden herzien
• Instemmingsverzoek Klokkenluidersregeling Present.
Op 9 april 2019 ontving de OR het verzoek om in te
stemmen met de met de actualisatie van de klokkenluidersregeling conform de standaarden binnen
de branche VVT op basis van WOR art.27 lid 1j. Op
22 mei 2019 heeft de Ondernemingsraad ingestemd
met de geactualiseerde klokkenluidersregeling en
afgesproken dat de vertrouwenspersoon van de arbodienst van Present ook de vertrouwenspersoon wordt
voor de klokkenluidersregeling. Ook hebben wij benadrukt dat deze regeling duidelijk gecommuniceerd
moet worden met de medewerkers van Present.
• Instemmingsverzoek continuering basisrooster
Meesplein
Op 27 augustus 2019 ontving de OR het verzoek om
in te stemmen met voortzetting van het basisrooster
op locatie Meesplein op basis van WOR artikel 27 lid
1 b en de werktijdenregeling. Op de locatie Meesplein heeft een pilot plaatsgevonden met het werken
op basis van een basisrooster. Om de mening van
de medewerkers te horen heeft de OR een achterbanraadpleging gehouden onder de medewerkers
van Meesplein. Hieruit bleek dat het basisrooster
in de praktijk niet prettig werkt voor medewerkers.
De Ondernemingsraad heeft op 27 september 2019
niet ingestemd met het voorgestelde basisrooster
omdat de wettelijke voorschriften met betrekking tot
de arbeids- en rusttijden niet werd nageleefd. Medewerkers moeten pauze kunnen houden waarin men
rustig kan eten en waarin men even afstand kan nemen van het werk. De OR heeft aangegeven dat Present als goed werkgever al het mogelijke moet doen
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om overbelasting van medewerkers te voorkomen.
Het inplannen van pauzes is hier onderdeel van.
• Instemmingsverzoek Waarschuwingsregister
Op 29 september 2019 ontving de OR het verzoek
om in te stemmen met een intern register en het
regionale waarschuwingsregister op basis van WOR
artikel 27 lid k. Hierbij werd de Ondernemingsraad
gevraagd om in te stemmen met de inrichting van
een intern register waarin door de afdeling P&O alle
gevallen van strafbaar gedrag die zich met betrekking tot de organisatie voordoen worden vastgelegd.
Daarin kunnen ook gegevens van (ex) medewerkers
worden opgenomen
Daarnaast is de Ondernemingsraad gevraagd om in te
stemmen met de inrichting van het Waarschuwingsregister dat onder verantwoordelijkheid van Regio
Plus is ingericht en dat bedoeld is om deelnemers in
staat te stellen onderling gegevens uit te wisselen van
ex-medewerkers die vanwege strafbaar gedrag zijn
ontslagen en tegen wie aangifte bij de politie is gedaan. De ondernemingsraad heeft op 1 oktober 2019
ingestemd met beide verzoeken omdat wij vinden dat
Present een veilige (werk)omgeving voor zowel cliënten/bewoners en medewerkers moet bieden.
• Instemmingsverzoek invoering bereikbaarheidsdiensten
Op 4 oktober 2019 ontving de OR het verzoek om in
te stemmen met de tijdelijke inzet van bereikbaarheids- diensten voor de nachtdienst, op basis van
WOR art.27 lid 1b.
De OR heeft op 21 oktober 2019 niet ingestemd met
de invoering van bereikbaarheidsdiensten omdat we
vinden dat het in de huidige situatie van onderbezetting niet mogelijk is om dit structureel in te roosteren. Medewerkers kunnen niet verplicht worden om
bereikbaarheidsdiensten te werken. Als medewerkers hier vrijwillig aan willen meewerken heeft de
OR er geen probleem mee.
• Instemmingsverzoek Meer Keuze Systeem
Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Present
Op 19 november 2019 ontving de OR het verzoek
om in te stemmen met het voorgestelde meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden (MKSA) op basis
van WOR art 27 lid 1c. De Commissie Sociaal beleid
heeft deze MKSA regeling beoordeeld en een aantal
vragen gesteld over de voorgestelde regeling. In
2020 zullen wij dit instemmingsverzoek verder behandelen.

Ingekomen stukken ter informatie 2019
In 2019 heeft de OR diverse stukken ter informatie ontvangen. Deze zijn alle in overlegvergaderingen met de
bestuurder besproken en diverse keren heeft de OR
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ook schriftelijk gereageerd, op verzoek van de bestuurder of op eigen initiatief.
• Meerjarenplan 2019 – 2021 en begroting 2019
• Plan van Aanpak Samen Leren
• Evaluatie aanbod en studiebelasting
• Coaches Waardigheid & Trots
• Arbobeleidsplannen
• Voorstel training preventiemedewerker
• Canvas Beste werkgever
• ICT
• Voorstel interne bezwaren commissie
• Voorstel Roosterbeleid
• Wijziging aantal scholingsuren
• Beleidsinterviews RI&E
• Functieomschrijving administratief medewerker
Present Advies
• 5e lid van de Raad van Toezicht
• Rapport Binden & Boeien
• Telefonie en Wifi Hof van Ammers
• Jaarrekening en jaarverslag 2018
• Voorzitter interne bezwaren commissie
• Functiehuis en functieomschrijving facilitair
regisseur, regiomanager en teammanager
• Goed werkgeverschap
• Procedure inwerken nieuwe medewerkers
• Exit gesprekken en digitaal uitstroomonderzoek
• Beleid geschenken en giften
• Communicatie aanspreekpunt services
• Eindrapportage Waardigheid & Trots
• Samenwerking aspect/root
• Stand van zaken telefonie
• Actualisering Functiehuis door FWG advies
• Statutenwijziging Present
• Beleid werk- en bedrijfskleding
• Functieomschrijving Controller
• Resultaten PREM
• IGJ rapport n.a.v. bezoek aan Open Vensters
• Opleidingen plan
• Project Roosteren
• Binden en Boeien input vanuit de OR
• Definitief rapport RIE Arbodienst
• Meerjarenplan Present 2020-2021
• Begroting Present 2020
• Risicoanalyse

Onderwerpen op initiatief van de
Ondernemingsraad
• Rouwprotocol
Zoals in iedere organisatie krijgen medewerkers van
Present vroeg of laat te maken met rouw binnen hun
familie. De OR merkte in 2019 dat er binnen Present
verschillend wordt omgegaan met het geven van
rouwverlof. Daarom 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
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er een Roosterbeleid vastgesteld zodat er een kader
is van regels waaraan een rooster minimaal moet
voldoen.
In mei 2019 hebben wij vastgesteld dat het roosterbeleid niet was opgenomen in het medewerkersportaal. Hierdoor konden medewerkers van Present het
roosterbeleid niet inzien. Wij hebben de bestuurder
gevraagd het roosterbeleid te publiceren in het kwaliteitshandboek op het medewerkersportaal.

waar ze aan toe zijn, als het gaat om rouwverwerking, rouwverlof en rouwbegeleiding. De bestuurder
was van mening dat een maatwerkoplossing beter
werkt als een rouwprotocol. De OR blijft bij haar
standpunt dat een protocol beter is omdat dit voor
iedereen gelijk is.
• Verzuimbegeleiding
Binnen Present is in 2019 hard gewerkt aan het imago van Present als werkgever. We willen de beste
werkgever worden. In 2019 hebben wij aandacht gevraagd voor een betere verzuimbegeleiding volgens
het verzuimprotocol dat we binnen Present hebben.
De OR heeft benadrukt dat investeren in een goede ziekteverzuimbegeleiding lonend is omdat we
daarmee bereiken dat de medewerker met positieve
energie weer aan het werk gaat.
• Beleid bedrijfs- en werkkleding
Als OR hebben we aangegeven dat we graag in het
beleid toegevoegd willen zien dat de eigen kleding
die op het werk gedragen wordt niet uitdagend en
niet aanstootgevend mag zijn. De bestuurder heeft
dit aan het beleid toegevoegd.
De Ondernemingsraad heeft aangegeven dat medewerkers op de afdeling KSW ook werkkleding
moeten dragen omdat dit hygiënisch, praktische en
herkenbaar is. Daarnaast heeft de OR voorgesteld
om in het beleidsplan op te nemen dat Present niet
aansprakelijk gesteld kan worden bij schade aan
sieraden.
• Roosterbeleid toegankelijk voor personeel.
De Ondernemingsraad kreeg in 2019 regelmatig vragen over het roosteren. In overleg met het bestuur is

Overige onderwerpen die in 2019 aan de orde
zijn geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Maandelijkse financiële rapportages (MARAP)
Nieuwe bedrijfskleding
Rouwverlof en ziekteverzuimbegeleiding
Communicatie beleid geschenken en giften
Uitzendbureau en gedrag uitzendkrachten
Vacature beleid
Werken op zondag
Begroting OR
Overzicht in- en uitstroom personeel
Werkkosten regeling
Evaluatie ontwikkelingen projecten Waardigheid
en Trots en doorgang van deze projecten
Mobiele nachtdienst
Inspectiebezoek IGJ
BHV Beleid
Jaarplanning 2020
Evaluatie Samen Leren
Kolfruimtes. Mw. Louisa zou op vraag van de OR werk
maken van het aanwijzen en inrichten van daadwerkelijke kolfruimtes binnen de diverse locaties.
Visie op Vrijheid en Leefcirkels in Graafzicht
Gesprek VGWM-commissie van OR met Arbo-arts
(jaarlijks terugkerend)

Samenstelling Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad startte op 1 januari 2019 met de volgende acht leden:
Leden ondernemingsraad

Taak binnen de OR

Vertegenwoordigde locatie:

Dik Duel

voorzitter

Graafzicht

Frieda de Lange

Vicevoorzitter

Open Vensters

Greet Baars

lid

Open Vensters

Jan de Raad

lid

Emma/Meesplein

Jannemiek de Jong

lid

Emma/Meesplein

Anja den Boer

lid

Graafzicht

Theresia Burgers

lid

Graafzicht

Mariska Borsje

lid

Hof van Ammers

Vacant

Open Vensters, Emma/ Meesplein of
Hof van Ammers
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In 2019 kwamen de volgende medewerkers de Ondernemingsraad versterken:
• Sinds 1 februari 2019 is Marianne Blaak namens Emma toegetreden als lid van de OR. Bij de tussentijdse verkiezingen in januari 2019 werd Marianne gekozen uit drie kandidaten.
• Bij de verkiezingen in september 2019 stelden Cora van den Herik, Gabriëlla de Clerck en Jan Kros zich verkiesbaar
voor de OR. Omdat er vijf zetels vacant waren en drie kandidaten zich verkiesbaar stelden, zijn er geen digitale verkiezingen gehouden. De genoemde kandidaten zijn automatisch gekozen als OR-lid.
In 2019 heeft de OR afscheid genomen van drie leden:
• Op 9 april 2019 van Jan de Raad in verband met vervroegd pensioen.
• Op 24 september van Anja den Boer en Greet Baars; zij stelden zich niet herkiesbaar.
De Ondernemingsraad werd tot 1 februari 2019 ondersteund en geadviseerd door ambtelijk secretaris Margot van
Neijenhoff. Met ingang van 1 februari 2019 zijn haar taken overgenomen door Gerda Korevaar-Brand.
Op 2 juli 2019 is een nieuw OR reglement 2019-2023 opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de OR voortaan uit 11 zetels
bestaat in verband met een grotere bezetting en betere verdeling van het werk. Dik Duel en Frieda de Lange zijn 22
oktober 2019 herkozen tot voorzitter en vicevoorzitter.
Per 31 december 2019 bestond de OR uit de volgende negen leden en waren twee zetels vacant:
Leden ondernemingsraad

Taak binnen de OR

Vertegenwoordigd locatie:

Dik Duel

voorzitter

Graafzicht

Frieda de Lange

vicevoorzitter

Open Vensters

Gabriëlla de Clerck

lid

Open Vensters

Jan Kros

lid

Open Vensters

Jannemiek de Jong

lid

Emma/Meesplein

Cora van den Herik

lid

Graafzicht

Marianne Blaak

lid

Hof van Ammers

Mariska Borsje

lid

Hof van Ammers

Theresia Burgers

lid

Graafzicht

vacature

Emma/Meesplein

vacature

Emma/Meesplein

Commissies Ondernemingsraad
De OR beschikte in 2019 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

Greet Baars tot 24/9

x

x

Jan de Raad tot 9/4

x

x

Marianne Blaak

x

Theresia Burgers

x

Jannemiek de Jong

x

VGWM

Commissie
Achterban

x

Frieda de Lange

x

Anja den Boer tot 24/9

x

Mariska Borsje

x

Cora v.d. Herik per 1/10

x

Gabriëlla de Clerck per 1/10

x

Jan Kros per 1/10

x
x

x
x

Diverse OR-leden maakten onderdeel uit van commissies of werkgroepen zoals ARBO-werkgroep, werkgroep bedrijfskleding, RI&E en de werkgroep WKR.
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Bijlage C Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2019
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 (WMCZ).
Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor
een adviesrecht of een verzwaard adviesrecht 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 2019.

Samenstelling van de CCR
De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging
van de lokale cliëntenraden van de verschillende locaties van Present. Er hebben zich op 1 januari 2019 twee
wisselingen voorgedaan. Mevrouw van S. van Vuren-Vuurens heeft de plaats ingenomen van mevrouw
J. Roger de Campagnolle en de heer J. van Baren volgde de heer A. van den Bergh op als titulair secretaris.
Per 1 januari 2019 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 W. Timmermans

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

De Centrale Cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Mevrouw G. Korevaar-Brand, die sinds
1 februari 2019 in dienst is bij Present.

Vergaderingen CCR
De CCR heeft in 2019 zeven keer vergaderd (op 24 januari, 14 maart,18 april, 6 juni, 18 juli, 10 oktober en 28
november). Iedere vergadering begint met een overlegvergadering waarbij de bestuurder aanwezig is.
Vervolgens vindt het interne CCR overleg plaats. 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 17 januari 2019 vond het Benen Op Tafel (BOT)
overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, Raad van

Bestuur en de Centrale Cliëntenraad. Hierbij werden de
volgende CCR speerpunten voor 2019 geformuleerd:
Programma Present als Sterk Merk (Kwaliteit van Zorg),
Samen Leren, Extra gelden voor geestelijke verzorging
in de wijk, Visie op Welzijn en de Visie op Gastvrijheid.
Op 28 januari 2019 hebben twee leden van de CCR een
gesprek gehad met de remuneratiecommissie, waarbij
het functioneren van de bestuurder drs. J. LouisaMuller is besproken.
Op 20 mei 2019 was een delegatie van de CCR aanwezig bij het overleg met de Commissie Kwaliteit en
Veiligheid. Zowel de CCR als de Ondernemingsraad
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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 CCR en OR. Onderwerpen die besproken zijn:
Samen Leren in het kader van Kwaliteit en Veiligheid,
brandveiligheid, IGJ rapport, inwerken en kwaliteit van
uitzendkrachten, het cliënt tevredenheidsonderzoek,
contact met bewoners en de telefonie in Graafzicht.
Op 28 november 2019 vond het dialoogdiner plaats.
Een bijeenkomst waarbij de Raad van Toezicht aan de
hand van het thema Taal & Zin! heeft gesproken met
leden van de Centrale Cliëntenraad , de Ondernemingsraad, voorzitters van de identiteitscommissies, leden
van het Management Team, Geestelijk Verzorgers en
de Verpleegkundigen Verzorgenden Advies Raad. De
Centrale Cliëntenraad kijkt terug op een smakelijke en
zinvolle avond waarbij we vanuit de verschillende disciplines veel van elkaar konden leren.

Scholing CCR
De leden van de CCR hebben in 2019 deelgenomen
aan twee in-company trainingen welke zijn gehouden
op locatie Open Vensters. Trainer/coach was de heer
Wim Eggens van Zeggenschap.NU. Naast de CCR waren ook leden van lokale cliëntenraden en hun notulisten aanwezig.
Tijdens de training op 16 april 2019 stonden de volgende onderwerpen centraal: Het werven van nieuwe
leden voor de Cliëntenraad, Samenwerking tussen de
centrale en de lokale cliëntenraden, samenwerking met
de nieuwe bestuurder, actiepunten vanuit de enquête
samen leren, het voeren van gesprekken met het zorgkantoor en de belangrijkste verschillen tussen de huidige wetgeving en de nieuwe Wet Medezeggenschap
Cliëntenraden Zorginstellingen.
In de training op 17 oktober 2019 oktober stonden
we stil bij de stand van zaken met betrekking tot de
medezeggenschap en inspraak van cliëntenraden van
Present. Hierbij hebben we gesproken over de Cliëntenraad als adviseur, de Cliëntenraad als vertegenwoordiger van de cliënt en de Cliëntenraad als gesprekpartner
op strategisch niveau. Samen met de bestuurder werd
geëvalueerd hoe de Raad van Bestuur en de cliëntenraden (lokaal en centraal) vorm geven aan medezeggenschap en inspraak. Hierbij kwamen een aantal verbeterpunten aan de orde.

Externe bijeenkomsten
Op 1 juli 2019 bezocht enkele leden van de CCR het
Congres Thuis in het verpleeghuis in de RAI Amsterdam. Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg werd besproken aan de hand van de drie
speerpunten:-meer tijd en aandacht voor de bewoner,
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voldoende en enthousiaste zorgverleners -voortdurend
leren en innoveren.
Op 11 november 2019 bezocht een CCR-lid het door het
LOC georganiseerde Landelijk Congres Thuiszorg in
Utrecht.
Op 4 december 2019 waren vier leden van de CCR aanwezig bij het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019 in
het NBC in Nieuwegein. Het thema van het congres
was Veerkrachtig Samenwerken en de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018)
welke op 1 juli 2020 ingaat.

Gesprekken met het Zorgkantoor
Twee CCR-leden hebben deelgenomen aan de gesprekken met het Zorgkantoor, die zoals gebruikelijk in het
voorjaar op 26 februari en in het najaar op 12 september
plaatsvonden. Tijdens deze gesprekken werd gesproken
over: problemen die de cliëntenraad signaleert; is de
zorg en het wonen passend en van goede kwaliteit, de
activiteiten programma’s voor cliënten, de privacy van
cliënten en verantwoorde vrijheid voor cliënten.
Deze gesprekken zijn in een positieve en open sfeer
verlopen en bieden 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. Het Zorgkantoor
keek goed naar de ontwikkelingen binnen Present en
complimenteerde de CCR-leden met hun betrokkenheid
en het goede inlezen in de materie.
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 voorgesteld
om voortaan één keer per jaar in de maand juni een
overleg te hebben met het Zorgkantoor. Hierbij wordt
het beleid van Present besproken en is er een agenda
die vooraf wordt vastgesteld.

Presentaties voor de CCR
In 2019 heeft de CCR de volgende functionarissen van
Present uitgenodigd voor een presentatie tijdens de
CCR vergadering.
Op 24 januari 2019 gaf Henri Braamskamp, manager
bedrijfsvoering een toelichting op de Zorgnormering
en Werkbalanstool. Roosterplanners werken voor alle
locaties en bieden de teams ondersteuning bij het
roosteren als dit nodig is.
Op 14 maart 2019 gaf Rianne Huijsman, beleidsmedewerker kwaliteit, een presentatie over de resultaten
van de 360 ° meting Samen Leren waarin de cliënt-
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tevredenheid jaarlijks wordt onderzocht via de NPS
score. De CCR levert voor deze meting drie vragen die
de CCR van belang vindt. De leden van de CCR vonden
de uitkomsten van de 360° meting herkenbaar omdat
men dezelfde signalen hoort tijdens gesprekken welke
men regelmatig voert op de verschillende locaties van
Present.

•
•
•
•
•
•
•

Op 18 juli 2019 hebben twee leden van de VVAR een
presentatie gegeven voor de Centrale Cliëntenraad. De
VVAR staat voor de beste zorg voor de cliënt en geeft
de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies over
onderwerpen die de zorg voor de cliënten kunnen verbeteren. Dit kan over zorg gaan, maar ook over welzijn
en wonen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gespreksonderwerpen CCR
De volgende onderwerpen zijn in 2019 door de CCR
besproken:
• Plan van aanpak Samen Leren en de NPS-score
• Klachtenrapportages en verslag 2019
• Rapport IGJ Open Vensters
• 5e lid van de Raad van Toezicht
• Voorstel geestelijke verzorging in de wijk
• Vrijheid beperkende maatregelen
• Leerafdeling Update
• Organigram en functiehuis
• De functie van locatieleider.
• Overleg met zorgkantoor (2x per jaar)
• Voortgang invulling vacante zetel RvT
• AVG en toestemmingsformulieren
• Statuten van Present
• Evaluatie Waardigheid & Trots
• Personeel en dagbesteding
• Beeldschermzorg
• Meldcode huiselijk geweld
• Beleidsnota besturingsvisie en model

Evaluatie Pilot MedEye
Uitkomsten PREM score
Vacature geestelijk verzorger
Visie op Vrijheid – Leef cirkels
Wet Zorg en dwang
MIC-rapportages (Melding Incidenten Cliënten)
Beleid en visie rondom welzijn, vrijwilligersbeleid en
gastvrijheid (iedere vergadering)
Frequentie gesprek CCR/Zorgkantoor
Klachtenfunctionaris evaluatie klachten 2019
Onafhankelijk voorzitter CCR
Brandveiligheid
Parkeerbeleid scoomobielen
Organisatieontwikkelingen
Jaarplan 2019
Kwaliteitsplan 2019-2020
Begroting 2020 Present en CCR
Meerjarenbegroting 2020-2021
Financiële gegevens MARAP
Jaarrekening 2018
Evaluatie inzet coaches Waardigheid en Trots
Manager Welzijn
Terugdringen ziekteverzuim
Beperken inzet uitzendkrachten/PNIL

In 2019 zag de CCR een voorzetting van de in 2018 ingezette lijn in (beleids-)plannen en doelstellingen van de
Raad van Bestuur en de ontwikkelingen binnen Present.
Eén van de aandachtspunten van de CCR was het volgen
van de stijgende inzet van Personeel Niet In Loondienst
(PNIL). Daarnaast keken we kritisch naar de financiële
positie van Present door het stellen van vragen bij de
jaarrekening en de begroting. Vooral de hoge bedragen
die gemoeid zijn met het inhuren van PNIL en de kosten
van (het huren) onroerend goed baarde de CCR zorgen
welke we hebben gedeeld met de bestuurder.

Adviezen 2019
Over onderstaande onderwerpen is door de CCR advies uitgebracht conform haar bevoegdheid op basis
van de WMCZ:
Datum

Onderwerp

Artikel WMCZ

Advies

25-01-2019

Voorstel leerafdeling

3.1 d WMCZ

Positief

25-01-2019

Begroting 2019 en Meerjarenplan 2019-2021

3.1.g WMCZ

Positief

25-04-2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

3.1.g WMCZ

Positief

17-10-2019

Uitrol visie op vrijheid

3.1. WMCZ

Positief
verzwaard advies

03-12-2019

Begroting 2020 en Meerjarenplan 2020-2021

3.1. WMCZ

Positief

03-12-2019

Benoeming lid externe regionale klachten
commissie Drechtsteden (verzwaard advies)

3.1 k WMCZ

Positief
verzwaard advies
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Toekomstvisie en speerpunten in 2020
2020 wordt een jaar van verandering. Allereerst zal de
huidige voorzitter van de CCR, de heer K. van Oort per
1 juni 2020 het voorzitterschap overdragen, omdat de
termijn van 3 jaar afloopt. Volgens het rooster van aanen aftreden zal de cliëntenraad van de Hof van Ammers
met ingang van 1 juni 2020 invulling geven aan het
voorzitterschap van de CCR.
Op 1 juli 2020 wordt de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ) 2018 een feit. De nieuwe wet
over medezeggenschap van cliënten, 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 wordt vervangen door instemmingsrecht en instellingen moeten
hun samenwerking met de Centrale Cliëntenraad vastleggen in een nieuwe medezeggenschapsregeling.
Ter voorbereiding op de gevolgen van de wetswijziging
zal de Centrale Cliëntenraad op 19 maart 2020 een training volgen van het LOC.
Het werven van leden van de Centrale Cliëntenraad
blijft een punt van aandacht. 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.
Op 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking
getreden. De Centrale Cliëntenraad heeft bij de uitvoering van deze wet een belangrijke adviesrol, zowel
gevraagd als ongevraagd. In 2020 zal de Centrale Cliëntenraad alle maatregelen volgen die nodig zijn voor een
goede naleving van de Wet Zorg en Dwang.

Slotopmerking
De Centrale Cliëntenraad kijkt met tevredenheid terug
op 2019 als een ZIN!-vol jaar waarin we met elkaar
vorm hebben mogen geven 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
goed. De Centrale Cliëntenraad wordt meestal in een
vroegtijdig stadium geïnformeerd en geraadpleegd
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 2020 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
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en blijft het bevorderen van kwalitatief goede zorg voor
onze intramurale en extramurale cliënten.
De Centrale Cliëntenraad van Present heeft met dit
jaarverslag inzicht willen geven in haar werkzaamheden in 2019. 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
		

Dhr. K. van Oort,
voorzitter

Dhr. J. van Baren,
secretaris titulair

Ameide, 30 januari 2020
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Bijlage D Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad
Inleiding
In dit jaarverslag geeft de VVAR van Present een beknopt overzicht van zijn activiteiten in het jaar 2019.
Op 3 januari 2019 is de VVAR van Present van start gegaan. Tijdens deze opstart hebben wij direct afscheid genomen
van onze collega Trijnie Pierhagen. Doordat de VVAR nog maar net gestart was hebben wij als VVAR leden besloten
nog niet direct te gaan werven naar een nieuw lid.
2019 stond voor de VVAR dan ook in het teken van bouwen, bouwen aan onze bekendheid en bouwen aan onze
onderlinge samenwerking.
Voor de VVAR was 2019 een productief jaar waarin er advies is gegeven over het maken van de zorgplannen,
het interne auditplan en over de uitslagen van Samen Leren.
Willemijn de Jong		
Janny van Pelt			
Femke Schouwenaars
Voorzitter 			Vicevoorzitter			Secretaris

Samenstelling
De VVAR startte op 3 januari 2019 met de volgende leden:

Leden VVAR

Taken binnen de VVAR

Vertegenwoordigde locatie

Willemijn de Jong

Voorzitter

Hof van Ammers

Janny van Pelt

Vicevoorzitter

Graafzicht

Femke Schouwenaars

Secretaris

Graafzicht

Marianne den Hartog

Lid

Graafzicht

José de Pater

Lid

Emma

Vacant

Lid

Open Vensters

De VVAR in december 2019: V.l.n.r.:
Willemijn de Jong (voorzitter), Femke
Schouwenaars (secretaris), José de Pater,
Marianne den Hartog, Janny van Pelt

Taak VVAR
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.
Bij het geven van adviezen staat het beste voor de cliënt centraal. Hierbij zijn de uniciteit, zelfregie en een passende
leefomgeving andere belangrijke uitgangspunten.
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Vergaderingen
De VVAR heeft het afgelopen jaar iedere laatste donderdag van de maand vergaderd. Buitenom deze vergaderingen zijn er vier overleggen geweest met mw. Drs.
Janneke Louisa –Muller en mw. Drs. Pien Migchelsen.

Tijdens het middag gedeelte hebben de verschillende
adviesraden gesproken met de vijf aanwezige bestuurders. Uit dit gesprek is gebleken dat er behoefte is aan
een netwerkdag, deze wordt georganiseerd in mei 2020.

Ingekomen adviesvragen
Communicatie binnen Present
De VVAR heeft in 2019 twee nieuwsbrieven uitgebracht.
De eerste nieuwsbrief stond in het teken van de introductie van de VVAR. De tweede nieuwsbrief stond in het
teken van de terugkoppeling over de gegeven adviezen.
Halverwege november 2019 is er een gestart gemaakt
met het inrichten van een VVAR pagina op PIP. Deze zal
in januari 2020 ‘live’ gaan.

Contacten
Centrale cliëntenraad
In juli 2019 is de VVAR ontvangen tijdens een vergadering van de CCR. Doelstelling van dit overleg was
het introduceren van de VVAR en mogelijke vragen te
beantwoorden.
Tijdens deze vergadering is er verder aandacht besteed
aan de verspreide nieuwsbrief en de vertegenwoordiging van de locatie Open Vensters in de VVAR.
Ondernemingsrawelke
In september 2019 heeft de VVAR een bezoek gebracht
aan de vergadering van de OR. Doelstelling van dit
overleg was het introduceren van de VVAR en waar
nodig vragen te beantwoorden.
Dialoogdiner
Op donderdag 29 november 2019 is de VVAR uitgenodigd om aan te sluiten bij het dialoogdiner, dat werd
verzorgd door de locatie Emma.
Tijdens het dialoogdiner heeft de VVAR de Raad van
Toezicht, de leden van de Ondernemingsraad, Centrale
cliëntenraad, de voorzitters van de identiteitscommissie en de MT-leden ontmoet.
Gedurende de avond werd er aan de verschillende
tafels gediscussieerd over het thema: Zin in de zorg.
Hierbij kan gedacht worden als onderwerpen zoals levensvreugde, zingeving, zinvolle dagbesteding, waardevol leven en het omgaan met gebrokenheid.
Ook is er gesproken over de woonomgeving en inrichting van de verschillende locaties.

Scholing
Op dinsdag 3 december organiseerde CC zorgadviseurs een reflectie dag voor de adviesraden die in 2018
zijn opgeleid.
Het ochtend gedeelte van deze reflectie dag stond in
het teken van de voorzitter en de secretaris, hierbij is er
aandacht besteed aan de knelpunten die de volledige
groep ervaarde.
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• Zorgplan
De VVAR is unaniem van mening dat de zorg voor
de cliënt verbeterd kan worden door de zorgplannen
intramuraal te laten maken door de EVV’er.
De EVV’er staat direct naast de cliënt en zijn familie;
hierdoor ontstaan er zorgplannen die meer op maat
zijn. Ook kan er hierdoor sneller op de zorgbehoefte
gereageerd worden en gaat de zorg niet over verschillende ‘schijven’.
• Intern auditplan
De onderwerpen die in het voorstel benoemd worden zijn actueel en passend. De VVAR heeft hier
geen aanvullingen op en deelt de prioriteiten die
gesteld zijn. Wel adviseren wij dat kritisch gekeken
wordt naar de haalbaarheid van de audits in Q3 +
Q4. Er zijn verschillende deelonderwerpen opgesteld, waarvan wij adviseren dat deze terugkomen
tijdens de audits. Deze deelonderwerpen zijn terug
te vinden bij het onderdeel ‘informatieverzameling’.
• Samen Leren
De VVAR is van mening dat het personeel ondersteuning/scholing nodig heeft over methodisch
werken. Verder moet er meer toezicht en consequenties komen op het volgen van de BIG-trainingen en
toetsingen binnen Present. Op dit moment is er een
groot deel van de medewerkers niet bekwaam en bevoegd voor het uitvoeren van bepaalde handelingen.
Hierdoor zijn zij onvoldoende op de hoogte van de
huidige protocollen en richtlijnen.
De VVAR is van mening dat de volgende punten nodig zijn om de medewerkers beter tot hun recht te
laten komen:
- randvoorwaarden creëren om medewerkers te
motiveren deel te nemen aan de aandachtsvelden
en werkvormen;
- er zijn meer medewerkers op de werkvloer nodig;
- de materialen (computers, internetverbinding
etc.) moeten verbeterd worden. Door verbetering
van de materialen worden de medewerkers gemotiveerd om sneller de computer te gebruike;.
- er zijn middelen nodig in de thuiszorg waardoor
zij bij de cliënt digitaal kunnen werken;
- ondanks alle problemen en zorgen op de werkvloer is het creëren van draagvlak essentieel om
te werken aan de kwaliteit van zorg.
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Bijlage E

Jaarverslag klachten 2019

Inleiding
De bestuurssecretaris vervult de rol van klachtenfunctionaris. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de klachten die in
2019 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 2019 geen klachten door cliënten van Present ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij Present is
aangesloten.

Klachten
In 2019 zijn in totaal 7 klachten ingediend.

Klachten rapportage – 2019
Wie
huurder appartement

familielid/
contactpersoon

familielid

Omschrijving klacht
• Bewegwijzering (wordt meegenomen
door werkgroep die entree OV aanpakt)
• Groenafval (wordt meegenomen bij
nieuwe contract bedrijfsafval)
• Taxi kent achter ingang OV niet (Taxi
bedrijf opnieuw hierop gewezen)
• Hondenpoep in omgeving OV (lastig,
betreft openbare ruimte)

Afgehandeld.

• Ontlasting in kleding (nieuwe
werkafspraken verzorging)
• Geur vieze kleding (tip van schoonmaak
azijn)
• Verschoning zus (EVV-er heeft toelichting
gegeven)
• Kledingstukken weg & kapot (zijn
vergoed)
• Verdwenen kerstklokken (niet te
achterhalen)
• Communicatie (EVV-er is gesprek
aangegaan)

Afgehandeld

RTL televisie programma over OV zonder
dat dit bekend is.
(Betreft ouder programma uit najaar 2017
dat op 10-03-2019 is herhaald).

dochter

Behandeling

Persoons alarmering moeder werkt niet
goed.
Systeem was gekoppeld aan verkeerd
huisnummer. Door systeemfouten werd
geen adequate spreek-luisterverbinding
gemaakt.

29-12-2-18 ontvangen
04-01-19: bezoek bij mevr. voor intake
08-02-2019: voortgang besproken
15-02-2019 brief afhandeling :

22-02- ontvangen
01-03 afspraak
15-03: nieuw contact
18-03: toelichting gegeven

Afgehandeld
11-03-2019 ontvangen
12-03-2019: reactie/toelichting gegeven

Afgehandeld
18-03-2019 ontvangen
20-03-2019: aanpassing systeem
22-03-2019 telefonisch overleg & check bij
moeder
29-03-2019: afhandeling en fin.
Tegemoetkoming
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Wie

Omschrijving klacht

Behandeling

dochter

Alarmering in appartement in GZ werkt niet
goed

Eerder afgehandeld, nieuwe melding
eveneens afgehandeld

De alarmering van mevrouw is weggevallen
door een nieuwe alarmering van een andere
bewoner.

11-04-2019 ontvangen
23-04-2019: overleg met technische dienst
en teammanager. Probleem zit in instructie
medewerkers bij bediening systeem én in
de techniek. Een heldere instructie wordt
opgesteld en met leverancier wordt gekeken
naar de techniek.
19-04-2019: afgehandeld & bos bloemen
voor bewoner.

Eind mei nieuwe melding nadat mevrouw
bijna een uur heeft moeten wachten op een
verzorgende na alarmering.

29-05-2019: nieuwe melding
11-06-2019: teammanager brengt bezoek
aan mevrouw en checkt samen met haar
systeem. Ook opnieuw instructie aan
medewerkers
12-06-2019 afgehandeld
zoon

Wasgoed verdwijnt van moeder.

Afgehandeld
8-08-2019 ontvangen
6-09-2019 overleg met A. François, en klager.
Afspraak over 3 weken up date
02-10-2019: up date aanpak weergegeven.
Afspraak over maand nieuwe up date.
08-11-19: overleg met linnenkamer over
aanpassing werkprocessen, daarna up date
naar klager volgt.
04-12-19: toelichting situatie, vergoeding van
zoekgeraakte kledingstukken.

contactpersoon

Post bewoner wordt te laat doorgestuurd
aan contact persoon.

afgehandeld
13-09-2019: mail dat post te laat
doorgestuurd wordt .
Teammanager geeft aan dat Present geen
post doorstuurt.
26-09-2019; mail met aanvullende info met
afspraken uit verleden.
07-10 2019: overleg met Present Advies die
post wel doorstuurt. Voortaan via Post NL
i.p.v. via SANDD. Plus ook bij afwezigheid
medewerker borging van het proces.

42

Present Jaarverslag 2019

Bijlage F

Verbeterpunten Samen Leren 2019

In maart 2019 heeft een meting Samen Leren plaatsgevonden (instrument KwaliteitverbeterCyclus). Uit deze
meting zijn diverse thema’s naar voren gekomen waarover verbeterdialogen zijn gevoerd in de teams onder
leiding van leercoaches. Daaruit zijn verbeterthema’s
naar voren gekomen:
• in totaal hebben de 23 teams (zorg, facilitair) 97
sub-thema’s uitgewerkt tot concrete acties. De
meest gekozen sub-thema’s vallen binnen het thema
Personeel (32), Leren (18) en Persoonsgerichte zorg
(12), de minst gekozen thema’s bij Veiligheid (6) en
Gebruik van informatie (4);
• de sub-thema’s die het meest gekozen zijn door de
teams zijn: Samenwerking in het team (17), Leiding is
ondersteunend, faciliterend en transparant (10), Voldoende overlegmomenten (7), Voldoende personeel/
Balans vast en flexibel personeel (7) en Feedback
geven (6). Minder gekozen zijn: Inspelen op wensen
en behoeften (5), Voldoende tijd en ruimte voor de
cliënt (4), (3), Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten
(3) en Beschikbaarheid en gebruik van informatie (3);
• wat betreft de status van de sub-thema’s die zijn
opgepakt door de teams zorg en facilitair is 48%

afgerond, 20% ligt op schema en heeft 13% een achterstand. Van 21% van de sub-thema’s is de status
onbekend;
• een grote diversiteit aan verbeterpunten is uitgewerkt tot concrete acties en afspraken. Dit varieert
bijvoorbeeld van het gaan bijhouden van de nieuwe
cliëntagenda, het begroeten van collega’s, het gaan
maken van een benaderingsplan met aandacht voor
de levensgeschiedenis, het verbeteren van de samenwerking tussen services en zorg, het aanbrengen van een heldere vergaderstructuur tot het verzorgen van een aantal teamsessies ter verbetering
van de communicatie en de samenwerking;
• de meeste thema’s bij de negen ondersteunende diensten hebben betrekking op samenwerken
(onderling en met andere afdelingen of externen,
nakomen van afspraken), communicatie (gevoelige
zaken op tafel brengen, afspraken nakomen) en het
vaststellen van de werkprocessen (wie is waar voor
verantwoordelijk). Na een moeizame en trage start
is de samenwerking met de meeste ondersteunende
diensten op gang gekomen. Met Opleidingsadvies
en de Roosteraars moeten nog nieuwe afspraken
gemaakt worden.
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Bijlage G Jaarverslag MIC 2019
Inleiding
In deze memo is de jaarlijkse rapportage van de incidentmeldingen opgenomen, het betreft de periode januari tot en
met december 2019. Deze rapportage geeft inzicht in het verloop van het aantal meldingen Present-breed en per locatie.

Totaaloverzicht 2019
Totaal

Vallen

Medicatie

Overig

Emma

769

212

434

123

Graafzicht

685

207

422

56

Hof van Ammers

221

49

165

7

Open Vensters

468

222

216

30

Present

2148

692

1238

218

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 2019 is deze commissie gestart
met het analyseren en rapporteren van trends in de meldingen op organisatie-niveau.
In 2019 zijn onder meer de volgende centrale acties opgepakt om het aantal medicatie incidenten te reduceren. Voor
kleinschalig wonen wordt volledig ingezet op het voorkomen van deze incidenten door Medeye in te voeren op alle
kleinschalige woonafdelingen binnen Present. Daarnaast worden Helpende-Plus opgeleid, zodat zij ook medicatie
mogen delen. Dit voorkomt fouten door werkdruk.

Overzicht per locatie 2019 en 2018
Emma						Graafzicht

Hof van Ammers				
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Bijlage H Overzicht afgeronde projecten 2019
Maand

Project / thema
Samen leren: 360 graden meting

Januari

Aanbesteding apotheek
Tussenevaluatie coaches

Februari

Privacy- Informatiebeleid
Functie locatieleider: taken en bevoegdheden
BHV plan
Inzet leercoaches
Kennismaking nieuwe colleges

Maart

Dialooggesprekken samen leren
Jaarverslag & jaarrekening 2018
RIE uitvoeren
CHIP: start aanpak actualisering protocollen hygiëne en infectie

April

Werkbalans tool

Mei

Meerjarenplan 2020: brainstorm
Integraal woonzorgleefplan, in ONS : opdrachtformulering gereed

Juni

Afronding plan van aanpak IGJ Open Vensters
Brainstorm toepasbaarheid beeldschermtechnologie
Afronding opdracht coaches

Juli

September

Oktober

November

Risicoanalyse professionaliseren (iom accountant)
Visie op vrijheid: ideeën, aanpak
Meerjarenplan in concept gereed
Begroting 2020 in concept gereed
Rolling forecast
Actualisering protocollen decubitus
Nulmeting decubitus meting LPZ
Visie KSW : evaluatie en actualisatie
Kerstbijeenkomsten vrijwilligers, bewoners, medewerkers

December

Begroting & meerjarenplan vaststellen door RvT
Integraal woonzorgleefplan in ONS/ gebruiksvriendelijk zorgdossier
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