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1. Inleiding  
 
Het thema van de kaderbrief 2016 luidde:  
‘Samen komen is een begin;  
samen blijven is vooruitgang;  
samenwerken is succes.’  
 
Samenkomen is een begin:  
Dit motto typeert de dynamiek binnen de organisatie Cardia-Duinrust in dit verslagjaar. Met energie is 
gewerkt aan het vormgeven van de fusie-organisatie. Dit vroeg veel veerkracht en aanpassingsvermogen 
van met name de medewerkers van Duinrust, bedrijfsvoering en management.  
 
Samenblijven is vooruitgang:   
Met veel inzet is gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. Dit vond plaats in de volle breedte van de 
organisatie. Met betrekking tot samenwerking met ketenpartners, vernieuwingen in vastgoed, verdere 
professionalisering in de verpleeghuiszorg en verbeteringen ten behoeve van een eigentijdse 
bedrijfsvoering. 
 
Samenwerken is succes: 
Binnen onze organisatie zijn we gericht op de inzet van de verschillende talenten van medewerkers  
toewerkend naar een resultaat waar we als Cardia voor staan. Het resultaat waar ons hart voor zorg in 
herkenbaar is. Zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg 
die past bij ieders levenswijze en levensverhaal. 
  
Zo sluiten we het jaar af. Het samenwerken met collega’s, met de vele betrokken vrijwilligers en de 
mantelzorgers, was cruciaal om het ‘hart voor zorg’ blijvend te laten kloppen. Ik dank een ieder daarvoor.  
 
Henriëtte Bertels-Stam, 
Bestuurder Cardia 
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2. Profiel van de organisatie 

Algemene identificatiegegevens 
 
Naam verslag leggende rechtspersoon  Stichting Cardia-Duinrust  

Adres  Isabellaland 150  

Postcode  2591 SL 

Plaats  Den Haag  

Telefoonnummer  070-8008 600  

Identificatienummer Kamer van 
Koophandel  

27283988  

E-mailadres  info@cardia.nl  

Internetpagina  www.cardia.nl  

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

 Locatie Tabitha Loosduinen 
 Locatie Landscheiding  Mariahoeve 
 Locatie Onderwatershof Rijswijk (ZH)  
 Locatie Duinrust Centrum/Scheveningen 
 Locatie Thuishaven Scheveningen 
 Extramurale zorg en dienstverlening  
 Bedrijfsbureau  

 
Met ingang van 1 januari 2011 vormt het bestuur van Stichting Cardia-Duinrust (hierna te noemen Cardia) 
tevens het bestuur van stichting Hoeven Zyt Windt. 
 
Organisatiestructuur 
Cardia kent een platte organisatiestructuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht 
(RvT) en is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. Het MT wordt 
gevormd door de bestuurder, drie regiomanagers en manager bedrijfsvoering & control. Na de fusie met 
Duinrust op 1 maart 2016 is een regiomanager aan dit MT toegevoegd. De regiomanagers zijn elk 
verantwoordelijk voor een locatie met verpleeg- en verzorgingshuiszorg waar vanuit wijkverpleging/-
verzorging en diensten geleverd worden. De locaties vervullen een wijkfunctie. Binnen de locaties sturen 
teamleiders de verschillende afdelingen en de zelforganiserende wijkteams aan. De business unit 
huishoudelijke hulp staat los van de regionale structuur en heeft een stedelijk werkgebied. 

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

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

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

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

 
De medewerkers werken vanuit ‘Hart voor zorg’ met bezieling en plezier en zijn deskundig. Hierin kan 

iedere medewerker en vrijwilliger zijn of haar talenten laten zien en is van waarde. Je doet er toe! 

 
Cardia heeft een breed aanbod van producten, diensten en services voor senioren en werkt daarin samen 
met andere organisaties. Met onze dienstverlening willen we bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen wonen, er een ontmoetingspunt is in de wijk en mensen waardevol kunnen leven binnen een 
locatie van Cardia. 
 

Kerngegevens 

Kernactiviteiten en nadere typering 
Er is zowel sprake van WLZ (Wet langdurige Zorg), ZVW (Zorgverzekeringswet) en WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) gefinancierde producten als van een service- en dienstverleningsaanbod 
waarvoor de cliënt een eigen bijdrage betaalt. 
 
In de extramurale zorg biedt Cardia vanuit de ZWV persoonlijke verzorging, verpleging en case 
management dementie. Vanuit de WMO worden  begeleiding, huishoudelijke hulp en algemeen 
maatschappelijk werk (AMW) geboden. Ook heeft Cardia ontmoetingscentra (vroegdementie) voor 
thuiswonende cliënten in Loosduinen, Mariahoeve en Rijswijk. Cardia levert daarnaast services aan 
cliënten, zoals maaltijden in de wijk en in de restaurants van de woonzorgcentra, persoonsalarmering en 
welzijnsactiviteiten. 
 
Binnen de intramurale setting van de locaties wordt zowel kort- en langdurig verblijf en behandeling 
psycho-geriatrie en somatiek geboden. Het merendeel van de cliënten met een verblijfsindicatie bevindt 
zich in de range Zorg-Zwaarte-Pakketten (ZZP’s) 3 tot en met 6. De zorgzwaarte neemt toe en het 
verzorgingshuis, bewoners met een indicatie ZZP 1-3, wordt afgebouwd.  

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
 
 2016 2015 
Gemiddeld aantal intramurale cliënten  330 335  

Aantal extramurale cliënten, 423 356  

Aantal uren extramurale productie (geheel verslagjaar)  55.913 42.066  

Aantal personeelsleden in loondienst  682 675  

Gemiddeld aantal fte in loondienst  444 465  

Totaal bedrijfsopbrengsten (in Euro’s)  31.100.705 31.913.845  
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Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  21.064.359 20.518.813  

Aantal huurders  226 224  

 
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

Governance Code Zorg, Raad van Bestuur 
Cardia hanteert de Governance Zorg. In de Governance Code zijn de principes vastgelegd voor goed 
toezicht en bestuur.   
 
De rechtsvorm van Cardia is een stichting. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het 
leidinggeven aan de organisatie. Het functioneren van het bestuur is vastgelegd in een door de RvT 
vastgesteld Reglement Raad van Bestuur en in de statuten van Cardia. 
 
De Raad van Bestuur (RvB) werd in 2016 gevormd door mevrouw drs. H. Bertels- Stam. Haar nevenfuncties 
zijn: 
 Bestuurslid Zorgscala (penningmeester) 
 Bestuurslid VDZ Haaglanden (penningmeester) 
 Bestuurslid Planetree 

Raad van Toezicht  
Voor zover statutair al geen goedkeuringsvereiste is geformuleerd, geldt als bestendig gebruik dat het 
bestuur strategische besluiten vooraf binnen de RvT ter discussie aanbiedt. 
Op deze wijze is de RvT betrokken bij de besluitvorming over: 
 de jaarlijkse beleidsprioriteiten (ambitienotitie); 
 de financiële doelen (begroting); 
 de inrichting van de organisatie (indien wijzigingen aan de orde zijn); 
 samenwerking met andere organisaties. 

 
De RvT monitort op basis van algemene voortgangsrapportages van het bestuur en management, 
periodieke rapportage rond de beleidsprioriteiten van de kaderbrief, cliënt- en 
medewerkertevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsrapportages. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de 
RvT en de accountant, het gezamenlijk management overleg, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.  

 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de financiële beheersing en controle. Daarover vindt periodiek overleg 
plaats tussen de auditcommissie, de manager finance & control en het bestuur. De accountant was 
aanwezig voor bespreking van de managementrapportage en de jaarrekening in de auditcommissie en de 
RvT vergadering. 
 
De RvT werkt met diverse commissies; te weten remuneratie, governance, vastgoed, financiën.  
 
De besluiten van het bestuur waaraan de RvT zijn goedkeuring heeft verleend: 
 de besluiten ter zake van de begroting, jaarrekening en het jaardocument; 
 ambitienotitie 2017-2018; 
 strategisch vastgoedplan; 
 profielschets vacature RvT; 
 hypotheekverstrekking ten behoeve van renovatie Landscheiding; 
 verkenning, onderzoek en verdiepende verkenning naar strategische samenwerking Respect; 
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Overige agendapunten en acties in het verslagjaar: 
 realisatie en integratie fusie Cardia-Duinrust; 
 IGZ rapportage themabezoek locatie Duinrust; 
 Klanttevredenheidsonderzoek Landscheiding CQ; 
 Instelling en vormgeving Maatschappelijke Adviesraad; 
 kennismakingsbezoeken aan MT-leden; 
 rondleiding locaties Cardia; 
 interactieve bijeenkomst met OR/CCR/MT/geestelijk verzorgers rond de ambitienotitie. 
 
De borging van onafhankelijkheid is vastgelegd in de statuten; deze stellen eisen ten aanzien van  
incompatibiliteiten. De RvT is zodanig samengesteld dat onafhankelijkheid is gegarandeerd. Een lid van de 
RvT onderschrijft de grondslag en het doel van de stichting en de wijze waarop daaraan is vormgegeven in 
identiteitsreglement en beleidsuitgangspunten en wil aan het bereiken van dat doel bijdragen. De 
meerderheid van de leden is lid van een van de protestants-christelijke kerken. 
 
Bij de samenstelling van de RvT wordt op spreiding van deskundigheid gestuurd.  
 
Voor wat betreft de bezoldiging van toezichthouders zijn de richtlijnen van WNT/NVTZ gevolgd. 
Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met het bestuur. De remuneratiecommissie wint vooraf de 
opvattingen van elk lid van de RvT in. Voor dit gesprek is gebruik gemaakt van het instrument van de NVZD 
betreffende de 360 graden feedback methodiek met het oog op de beoogde accreditatie van de 
bestuurder. 
 
De raad evalueert het eigen functioneren met een extern deskundige. Deze evaluatie vond plaats op 
6 december 2016. 

 
Er vonden vijf plenaire vergaderingen plaats. Het bestuur was daarbij steeds aanwezig, behoudens het 
agendapunt dat haar eigen functie betrof.  
 
De RvT heeft geïnvesteerd in de eigen deskundigheid door vakliteratuur en het deelnemen aan 
trainingen/symposia. 
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Samenstelling Raad van Toezicht 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsvoering 
Door borging van procedures en systemen streeft de organisatie naar het verstrekken van juiste, volledige 
en concrete informatie, zowel ten behoeve van interne als externe stakeholders. Deze borging is vorm 
gegeven in de kwaliteit-, beleid-, en financiële cyclus. Voor de ondersteuning in deze cyclus zijn eigentijdse 
automatiseringssystemen geïmplementeerd. Te weten NEDAP/ONS als cliëntinformatiesysteem en AFAS als 
personeelsinformatie- en salarispakket. In 2016 zijn deze ook ingevoerd voor de Duinrust organisatie en het 
Elektronisch Cliënt Dossier is geïntroduceerd in de wijkverpleging. Voor de financiële administratie is een 
nieuw pakket (Pro-active) ingevoerd en is de basis gelegd voor het versterken van gedetailleerdere 
management informatie. Het zorgverkoopproces groeit in complexiteit, maar is succesvol doorlopen. Het 
heeft veel energie gevraagd om de vernieuwingen en integratie door te voeren binnen de context van de 
transities in de zorgfinanciering en fusie.  

Naam Aandachtsgebied Overige functies 

Dhr. C. Bremmer  Voorzitter 
 Remuneratiecommissie  

 Lid gemeenteraad Voorschoten, in die kwaliteit 
o.a. lid klankbordgroep Leidse Regio 

 Lid Algemeen Bestuur Stichting Christelijke Pers 
(Trouw)  

 Lid Maatschappelijke Raad Stichting Philadelphia 
Zorg  

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

voor Klachtrecht  
 Politiek Coördinator Somalië programma voor de 

INGO Awepa  
 

Dhr. F. Verschoor 

 

 Vice voorzitter 

 Remuneratiecommissie 

 

 Lid Raad van Toezicht Schakelring (sinds 2011)  
 Voorzitter Raad van Toezicht Sensire (sinds 2013)  
 Lid Raad van Commissarissen Waterweg Wonen 

(sinds 2012) 
 Bestuurder Stichting Steigers 
 Bestuurder Vastgoed Beheer PBV BV 
 Lid Raad van Toezicht Wijzer in opvang en 

onderwijs 

Dhr. M.I. van 
Spronsen 

 

 Lid 
 Auditcommissie 

 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Christelijk Onderwijs Haaglanden 

 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Protestants Christelijke Peuterspeelzalen 

 Bestuurder Stichting tot Behartiging van de 
Belangen van het Christelijk Onderwijs 

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

Dhr. A.P.W. van 
Eijndhoven 
 

 Lid 

 Auditcommissie 
 

 Directeur efficiency gemeente Rotterdam  
 Lid Raad van Toezicht van het Longfonds 
 Lid Raad van Toezicht Meerkring (Stichting voor 

openbaar primair onderwijs in Amersfoort) 
 Voorzitter Rekenkamer Groene Hart  
 Lid van de Rekenkamer Breda 
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Cliëntenraad en Wet medezeggenschap cliënten zorgsector  
Centrale Cliëntenraad 2016  
Content opgesteld door de voorzitter Centrale Cliëntenraad Henk Kauderer 
 
De mening van cliënten en bewoners is voor Cardia erg belangrijk om helder te krijgen wat zij belangrijk 
vinden voor een goede en persoonlijke zorg. Omdat lang niet altijd de cliënt/bewoner zelf in staat is zijn of 
haar mening  kenbaar te maken spelen mantelzorgers/1e contactpersonen hierin een belangrijke rol. 
Zo kent iedere vestiging van Cardia een regionale cliëntenraad (RCR) die wordt gevormd door cliënten 
en/of mantelzorgers en/of een vrijwilliger die nauw is verbonden met de regionale vestiging. Naast deze 
regionale raden kent Cardia ook een Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze raad wordt gevormd door één of 
twee leden uit de regionale raad en voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.  
 
In de CCR worden in nauw overleg met de bestuurder hoofdlijnen besproken en uitgezet van zaken die voor 
cliënten van belang zijn. De detailuitvoering wordt door de regionale cliëntenraad ter hand genomen. 
Hierbij vindt nauw overleg met regiomanager plaats. Zo behoudt iedere vestiging zijn eigen ‘couleur locale’. 
 
Ook in 2016 speelden er weer veel zaken die de zorg direct en/of indirect raken. Onder andere kreeg de 
fusie met Duinrust haar beslag en werd in de media breeduit aandacht besteed aan het manifest van Hugo 
Borst en Carin Gaemers. Met dit manifest werd aandacht gevraagd voor de kwaliteit van zorg in de 
verpleeghuizen. Hoewel er nog veel geregeld moet worden, lijkt de politiek te gaan meebewegen en komt 
er wellicht meer geld voor de zorg beschikbaar.  De regionale raden en de centrale raad volgden en volgen 
dit nauwlettend. Ook maken de regionale raden aan het begin van het jaar jaarplannen waarmee zij 
vastleggen aan welke zaken zij specifiek aandacht zullen besteden.  
Over een veelheid van zaken die voor de cliënten van belang zijn wordt regelmatig (om de 6 weken) 
overlegd met de regiomanager en de bestuurder. Eerlijke en open communicatie is in de overleggen van 
groot belang om met de beschikbare mogelijkheden en middelen een zo goed mogelijke zorg voor de 
cliënten te realiseren.  Het overleg is niet altijd makkelijk maar wel zeer constructief en wordt ook in 2017 
voortgezet. De cliëntenraden zijn er met de gemotiveerde vertegenwoordigers van de cliënten in ieder 
geval voor 2017 klaar voor. 
 

Ondernemingsraad 
Samenstelling OR Cardia 
In verband met de voorbereidingen naar een fusie vergaderden de OR leden van Cardia en Duinrust begin 
2016 gezamenlijk. Vanaf 1 maart 2016 is de OR samengevoegd tot één orgaan met 13 leden. De 
samenstelling was als volgt: Dick van ’t Wout (voorzitter), Jeannette Brouwer (vice voorzitter), Hanneke Bal, 
Jessica Bastiaans, Liesbeth van Dijk, Andrea van Driel, Michella van den Oever, Marjon van Leeuwen, Helen 
Taal, Monica Rappa, Linda Roeleveld, Thea Roos, Henk Rozeboom en Hanneke van Staalduinen (ambtelijk 
secretaris, geen lid). Medio 2016 is Thea Roos afgetreden. In oktober heeft Monica Rappa volgens het 
rooster van aftreden de OR verlaten.  
 
OR commissies 
De OR heeft  commissies met een eigen aandachtsgebied: 
Financiën:  Jessica Bastiaans, Liesbeth van Dijk, Marjon van Leeuwen 
P&O:   Jeannette Brouwer, Michella van den Oever, Helen Taal, Linda Roeleveld 
Arbo:   Henk Rozeboom, Helen Taal, Andrea van Driel 
PR:  Hanneke Bal 
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Verkiezingscommissie 
Bij de fusie Cardia-Duinrust werd afgesproken dat er verkiezingen gehouden zouden worden voor een 
nieuwe OR. Hiertoe werd een tijdelijke verkiezingscommissie ingesteld, bestaande OR leden en een extern 
lid. De commissie is enkele keren bijeen geweest om de organisatie van de verkiezingen voor te bereiden. 
Na interne afweging werd in mei besloten om de verkiezingen uit te stellen tot 2017 en het rooster van 
aftreden te volgen, waardoor de OR eind 2016 op het wettelijke aantal van 11 leden uit kwam. 
 
Commissie Kanteling werktijden 
In het kader van de Kanteling van werktijden, zoals beschreven in de CAO VVT 2016-2018, is er een OR 
commissie ingesteld. Deze commissie heeft enkele overleggen gevoerd met de commissie Kanteling vanuit 
P&O. Het bestuur schakelde een externe onderzoeker in om de stand van zaken rond roostering te 
inventariseren bij teamleiders en roosteraars. De OR organiseerde een enquête onder alle medewerkers 
om meningen en ervaringen te peilen voor wat betreft het roosteren. 
De resultaten van beide onderzoeken zijn meegenomen in de definitieve versie van het Kader kanteling 
werktijden.  De uitwerking hiervan volgt in 2017. 

Overzicht vergaderingen 
 

OR overlegvergaderingen OR vergaderingen (intern) 

18 januari 2016 
29 februari 2016 
11 april 2016 
6 juni 2016 
8 juli 2016 
5 september 2016 
4 november 2016 
22 december 2016 

14 januari 2016  
11 februari 2016 
24 maart 2016 
12 mei 2016 
20 juni 2016 
22 augustus 2016 
6 oktober 2016 
8 december 2016 

 
In januari en februari hebben gezamenlijke vergaderingen (Cardia en Duinrust) plaatsgevonden in het OR 
platform. 
 
Adviezen 
Advies fusie Cardia-Duinrust 
Nieuwbouw Tabitha 
Herindeling staforganisatie 
Harmonisatie functiehuis 
 
Instemmingen 
Opleidingsplan 
Extra middelen Waardigheid & Trots 
RI&E 
Sanctiebeleid 
Kledingbeleid 
Wijziging werktijden receptie Landscheiding 
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Besproken onderwerpen 
Arbodienst Nieuwbouw Tabitha 

BIG-assessoren Opleidingsplan 

CAO OR reglement 

Extra middelen Waardigheid & Trots Receptie Landscheiding 

Financiële rapportage RI&E 

Functieomschrijvingen Roosteren 

Fusie Cardia-Duinrust Slaapdiensten 

Harmonisatie functiehuis Verkiezingen 

Herindeling organisatie Verlofregeling 

Jaargesprekken Werktijden 

Kanteling werktijden Wetgeving datalekken 

Keuken van Scheveningen Wijziging arbeidscontracten 

Logboek cameratoezicht Ziekteverzuim 

Medewerkertevredenheidonderzoek  

 
Interne/externe adviseurs 
De OR nodigt regelmatig deskundigen uit om met de kennis van deze medewerkers een betere inhoudelijke 
beoordeling van voorstellen en notities te kunnen maken. 

 Op 22 augustus was de cursusleidster te gast om de cursus van oktober inhoudelijk voor te bereiden. 

 De financiële commissie heeft contact gehad met de manager financiën voor een toelichting bij de 
kwartaalcijfers. 

 Tijdens de adviesprocedure rond de fusie Cardia-Duinrust heeft de OR gebruik gemaakt van een extern 
adviseur.  

 
Arbo 
De terugkoppeling vanuit de interne arbocommissie vond plaats via de OR leden in de betreffende 
commissie. 
 
Bedrijfsarts 
De OR was betrokken bij de keuze voor een nieuwe arbodienst. 
 
Overleg Raad van Toezicht 
Op 20 september 2016 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de RvT, CCR, OR, MT en geestelijk 
verzorgers. 
 
Overleg Cardia Cliëntenraad 
Op 27 mei 2016 vond een gezamenlijke vergadering met CCR en OR plaats over de nieuwbouwplannen voor 
Tabitha. Op 13 oktober vond eveneens een gezamenlijke vergadering plaats over het strategisch 
vastgoedplan. 
 
OR contactpersonen 
OR contactpersonen zijn medewerkers met wie de OR een structureel contact onderhoudt. De onderlinge 
informatie-uitwisseling werkt drempelverlagend en geeft de OR een beter inzicht bij besluitvorming over 
adviezen en instemmingen. Er is tweemaal per jaar overleg met de OR contactpersonen en tevens 
regelmatig persoonlijk, telefonisch of digitaal contact. 
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OR cursussen/studiedagen 
Op 27 en 28 oktober hebben de OR leden een tweedaagse maatwerkcursus gevolgd. Tijdens deze cursus 
werd aandacht besteed aan: 

 Kennis en inzicht in actuele wijzigingen in de WOR en rol vakbonden  

 Kennis en inzicht vergroten in kanteling werktijden 

 Versterken van het team als geheel 

 Versterken van gesprekstechnieken en vaardigheden 

 Gesprek met bestuurder; uitwisselen van verwachtingen en gezamenlijke thema’s 

 

Maatschappelijke Advies Raad van Cardia  
De fusie-organisatie heeft een Maatschappelijke Advies Raad ingesteld. De functie van de Raad is het geven 
van advies over “majeure vraagstukken”, waarvoor de organisatie staat. Dat betreft dan relevante of 
ingrijpende ontwikkelingen van maatschappelijke aard. De gesprekspartners zijn de voorzitter van de RvT 
en de voorzitter van de RvB.  
 
In de Maatschappelijke Advies Raad nemen deel: 
Mr T. Vroon, voorzitter 
Mr. P.J. Biesheuvel, lid 
Mr. J. Verduijn, lid. 
  
De Maatschappelijke Advies Raad is in 2016 1 keer bij elkaar gekomen namelijk op 21 november. 
 

Vriendenstichtingen Cardia 
De financiële verantwoordingen van de stichtingen Vrienden van Landscheiding, Onderwatershof, Duinrust 
en Tabitha staan in bijlage 3 apart weergegeven. De doelstelling van een vriendenstichtingen  is om 
aanvullende diensten te financieren die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere zorgbudgetten. 
Voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van interactieve tovertafels voor de PG-bewoners, het bijdragen aan 

de rolstoel 3-daagse en het sparen voor speciale duo fietsen. De vriendenstichtingen hebben ingezet op 
vergroten van de naamsbekendheid en het aantrekken van financiële middelen.  

4. Beleid, inspanningen en prestaties 
 

Meerjarenbeleid 
In het meerjarenbeleidsplan ‘ Geloof-waardig groeien in persoonlijke zorg’  voor de periode 2014-2016 
staat beschreven dat schaalgrootte van groot belang is om de krimp als gevolg van de transities in de 
ouderenzorg goed op te kunnen vangen. Vanuit dit uitgangspunt is op 1 maart Cardia gefuseerd met  
Duinrust. Eind 2016 is een nieuw meerjarenbeleidsplan ontwikkeld voor de periode van 2017-2018.   

Landelijke ontwikkelingen 
De ouderenzorg maakt een grote transitie door. De sector moet veranderen om de zorg ook in de toekomst 
voor een groeiende groep ouderen te kunnen blijven bieden. Dit betekent een veelomvattende hervorming 
van de langdurige zorg. De overheid voert een beleid dat gericht is op zelfredzaamheid van ouderen en 
vermindering van de kosten in de zorgsector. De toetredingsdrempel voor een intramurale indicatie is 
verhoogd. In de wijkverpleging zijn de tarieven krap en de productieplafonds knellend.  
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Anderzijds neemt de zorgverlening in complexiteit toe, door de hogere zorgzwaarte van cliënten, meer 
samenwerking met de informele zorg en met ketenpartners. Deze ontwikkeling zien we zowel intra- als 
extramuraal. Medewerkers  moeten meegroeien in zowel hun professie als houding. Daarbij komt dat ook 
veiligheids- en kwaliteitseisen en verantwoording  in zowel de intramurale zorg als de wijkverpleging steeds 
groter worden. De tolerantie voor risico’s en incidenten in de zorg neemt af. 

Strategische prioriteiten 
De stichting Cardia-Duinrust had in 2016 een pittige opgave te vervullen. Enerzijds moest de fusie en 
bijbehorende integratie worden uitgevoerd om een stevige basis te realiseren, anderzijds  moest adequaat 
worden ingespeeld op de externe en interne ontwikkelingen. 
Goed gestuurde transitie naar de nieuwe organisatie en organisatievormen en besturing met goed 
veranderkundig leiderschap waren hierin cruciaal. De titel van de kaderbrief 2016 was dan ook bewust 
gekozen: ‘Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.’ 
 
De (landelijke) ontwikkelingen hebben een grote impact op de speerpunten van Cardia-Duinrust op de 
thema’s intramurale zorg, extramurale zorg, huisvesting & facilitair, identiteit, personeel en opleiding, 
financiën en ondersteunende (ICT)-systemen en beleid, kwaliteit, marketing/communicatie. Bij al deze 
veranderingen benut Cardia-Duinrust haar kracht  en houdt ze vast aan haar passie voor mensen om de 
beste zorg te bieden in Den Haag en Rijswijk.   
 
Naast de fusie en integratie, zijn de strategische doelen gericht op: 

 Intramurale zorg: Deskundigheid en visie op zorg voor mensen met dementie worden verder 
ontwikkeld. Locaties hebben een gastvrije wijkfunctie. 

 Extramurale zorg: Goede positionering van de organisatie in de wijk voor de kwetsbare 
thuiswonende cliënten. 

 Huisvesting & facilitair: Een passende vastgoedportefeuille bij de nieuwe werkelijkheid van 
toenemende concurrentie op verpleeghuiszorg en kleinschalig wonen.  

 Identiteit, personeel en opleiding: Personele consequenties van de veranderingen in het 
zorgaanbod en als gevolg van fusie, in termen van opleiding en ontwikkeling, binden en boeien, 
personeelsbeleid en formatie-opbouw. 

 Financiën en ondersteunende (ICT)-systemen: Om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren, zijn 
adequate bedrijfsvoering en ondersteunende (ICT) systemen essentieel.  

 Kwaliteit  en communicatie/marketing: Verzilveren van het goud van haar onderscheidende 
waarden, mede naar nieuwe financiers, zodat Cardia-Duinrust haar marktsegment gegund krijgt. 

 

Algemeen beleid 2016 
Passend bij de strategische doelen zijn veel resultaten in 2016 behaald. De belangrijkste op strategisch 
niveau zijn: 

 Fusie 

Per 1 maart 2016 zijn de organisaties Cardia en Duinrust gefuseerd. Hierop zijn beleid, 
ondersteunende processen en systemen voortvarend geïntegreerd en geharmoniseerd.  

 Intramurale zorg  

Deskundigheid en visie op zorg voor mensen met dementie worden verder ontwikkeld conform het 
woonmodel. Het programma voor verdere implementatie is in het kader van het landelijke 
kwaliteitsprogramma voor de  verpleeghuiszorg ‘ Waardigheid & Trots’ opgesteld in samenspraak 
met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De behandeldienst van Florence heeft veel 
expertise in het zorgproces gebracht. Binnen Duinrust is een intensief verbetertraject gestart ten 
behoeve van verbeteringen in de kwaliteit van zorg.  
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 Extramurale zorg 

De groeiende complexiteit van het zorgverkoopproces is verder geprofessionaliseerd. 
De inkoop 2017 met fusie-integratie binnen de zorgverzekeringswet en de WMO zijn succesvol 
verlopen. Voor Rijswijk kan per 2017 het productportfolio in de WMO worden uitgebreid, doordat 
overeenkomsten voor deze regio zelfstandig zijn afgesloten in plaats van het werken als 
onderaannemer. Het ECD en classificatiesysteem Omaha zijn succesvol geïmplementeerd in de 
wijkverpleging.  

 Huisvesting & facilitair 

De herinrichting van de begane grond van Landscheiding is goed gerealiseerd en een samenwerking 
met het medische dienstencentrum is gestart.  Op basis van een vernieuwd strategisch 
vastgoedplan  zijn voorbereidingen getroffen voor de bouwplannen voor Tabitha,  de verkoop van 
Duinrust en de modernisering van de Thuishaven. 

 Identiteit, personeel en opleiding 

Om gekwalificeerd personeel te ontwikkelen, binden en boeien is een nieuw strategisch 
opleidingsplan opgesteld. Belangrijk item hierin is de aanschaf van een digitaal leermanagement 
systeem. Er was sprake van moeilijk vervulbare functies in de wijkverpleging en in de interne zorg 
op verpleegkundige niveau 4. 

 Financiën en ondersteunende (ICT)-systemen 

Voor gezonde bedrijfsvoering van de zorg is een nieuw rekenmodel ontwikkeld en in gebruik 
genomen. Met grote inspanning zijn de financiële systemen geïntegreerd.  

 Beleid, Kwaliteit en Communicatie/Marketing 

Vanuit  de fusie-organisatie is een gezamenlijke visie en taal gegeven voor de periode 2017-2018 
middels de ambitienotitie ‘Hart voor zorg, met bezieling, met u’ . De missie en waarden zijn in 
gesprek met de medewerkers geladen. Met de nieuwe huisstijl  komen de waarden van de nieuwe 
organisatie goed tot uiting.  
 

 

Algemeen kwaliteitsbeleid 
Met de complexere behandelzorg en verzwaring in de thuiszorg worden de kwaliteits- en veiligheidseisen 
hoger. Het uitsluiten van de veiligheid- en kwaliteitsrisico’s is onmogelijk, maar een onverminderde inzet is 
nodig om met een integraal kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem de kwaliteit en veiligheid te 
borgen. 
 

Kwaliteitsinstrument Certificaat Datum Datum expiratie  
geldigheid 

Naam toetsende 
organisatie 

HKZ Extramuraal Ja 31 oktober 2014 31 oktober 2017 Dekra 

HKZ Intramuraal Ja 31 oktober 2014 31 oktober 2017 Dekra 

Veilig Voedsel 
(HACCP) 

Ja Onderwatershof  
 8 april 2014 
Tabitha 
 juni 2014 
Landscheiding 
 20 november 2014 

- (op basis van 
onaangekondigde 
bezoeken) 

Veiligvoedsel.nl 

 
Voor het borgen van de beoogde kwaliteit hanteert Cardia verschillende kwaliteitsinstrumenten en – 
systemen. Cardia beschikt sinds 2011 over het HKZ certificaat, een onafhankelijke toetsing op de kwaliteit 
van zorg- en dienstverlening, voor zowel intramurale en extramurale zorg. In de vervolgaudit van voorjaar 
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2016 zijn de aandachtspunten uit 2015 positief beoordeeld. De verbetervoorstellen op de vier 
aandachtspunten uit de laatste audit zijn tevens positief beoordeel en worden voorjaar 2017 getoetst. De 
auditor constateerde dat Cardia een kritische houding heeft naar zichzelf en transparant is over 
verbetermogelijkheden, de organisatie laat zien over een lerend vermogen te beschikken. Tevens 
constateerde de auditor dat er veel is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering op het gebied van 
verpleegtechnische handelingen.  
 
Cardia beschikt tevens over het keurmerk Veilig Voedsel (HACCP). De organisatie Veiligvoedsel.nl heeft 
door onaangekondigd bezoek de kwaliteit en veiligheid van voedsel bij Cardia positief beoordeeld. In 2016  
scoorde Onderwatershof een 8.2, Tabitha een 8.12  en Landscheiding een 8.21. 

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 
Kwaliteit van zorg 
Woonmodel – net als thuis 
De ambitie van Cardia is om de allerbeste zorg te verlenen aan mensen met dementie. Om deze zorg te 
kunnen verlenen is het van belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gewoonten van mensen en de 
dingen die zij vroeger deden en belangrijk vonden. Naast een prettige woonomgeving, is het betrekken van 
familie van bewoners essentieel. Omdat mensen met dementie zelf niet goed meer kunnen aangeven wat 
hun individuele gewoontes en behoeftes zijn, is een goede relatie met de familie en zorgmedewerker 
cruciaal. Met een organisatiebreed en multidisciplinair e-learning traject, genaamd ‘U woont nu hier’, zijn 
alle medewerkers en vrijwilligers betrokken om de kennis en kunde van dementie zorg te vergroten. De 
meeste medewerkers hebben ‘U woont nu hier’ met een certificaat afgerond. In 2016 is in Duinrust  en in 
Landscheiding met ‘U Woont nu hier” gestart. In 2016 is een vervolg training op ‘U woont nu hier’ gestart in 
het kader van het landelijke programma  “Waardigheid & Trots”. Het programma  ‘Samen verschil maken’ 
van Planetree bleek een geschikt middel om het geleerde  van ‘U woont nu hier’ te vertalen naar uitvoering 
in de praktijk.  
 
Om bewoners meer te betrekken bij de voedselbereiding en hierbij aan te sluiten op ‘net als thuis’, is het 
koken op de huiskamers verder vormgegeven. Mantelzorgers worden uitgenodigd om hierin actief te 
participeren. 
 
Binnen Cardia functioneert een Commissie Identiteit. Deze commissie ondersteunt de organisatie bij de 
identiteit-uitwerking op verschillende onderwerpen. Op initiatief van de commissie is het Moreel Beraad 
opgezet. Binnen dit beraad wordt vanuit ethisch perspectief nagedacht over professionele zorg en de 
ethische dilemma’s hierin. Het Moreel Beraad levert een krachtige bijdrage aan het ‘hart’ van de zorg.  
 
Door de verzwaring en de toenemende complexiteit van de zorg neemt ook het belang toe van de inzet van 
de psycholoog.  Doordat dementerende bewoners steeds vaker gedrag vertonen, vanuit hun ziekte, wat 
moeilijk te begrijpen is, is er in 2016 veel nadruk gelegd op het protocol ´onbegrepen gedrag´ en hoe dit 
terug te zien moet zijn in het behandel- en zorgleefplan van de desbetreffende bewoner. Daarnaast is 
continue coaching in de praktijk van zorgmedewerkers van belang, dit gebeurt ook door 
omgangsoverleggen per locatie.  
 
In het najaar van 2016 heeft infectiepreventie veel aandacht gehad. Dit werd veroorzaakt door een scabiës 
uitbraak op een van de locaties, elders heerste een aantal weken een maagdarmvirus. Er is besloten een 
contract af te sluiten met een ziekenhuishygiënist,  het protocol is nog wat verder aangescherpt en de 
werkwijzen zijn in de regio´s besproken.  
 
Het aantal incidenten geeft tevens inzicht in de kwaliteit en veiligheid en verbetermogelijkheden. In 2016 
werden er in totaal 34 meldingen Incident Medewerker gemaakt.  Hiervan hadden er 20 betrekking op 
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verbaal en fysiek geweld, met name op de verpleegafdelingen. Voor het bepalen van oorzaken van 
incidenten heeft Cardia vier maal de Prisma Light systematiek, als onderzoeksmethodiek, ingezet. 

Klanttevredenheidsonderzoek  
Cardia gebruikt verschillende methodieken om de ervaren kwaliteit van zorg en dienstverlening in beeld te 
brengen. Eind 2016 heeft Cardia in de gehele organisatie een onafhankelijke CQ meting laten uitvoeren. De 
resultaten komen in 2017 beschikbaar. In het verslagjaar is een afzonderlijke CQ meting uitgevoerd op de 
PG-afdelingen van Landscheiding. De tevredenheid van familie is hoog over de geboden PG-zorg. 

Klachten  
Het klachtenbeleid van Cardia heeft als doelstelling dat bij uiting van ontevredenheid of klachten, dit zo 
veel mogelijk in de directe relatie wordt opgelost. De cliënt kan er echter ook voor kiezen om zijn klacht te 
melden bij de klachtenfunctionaris van Cardia. De klachtenfunctionaris heeft in 2016 13 klachten 
ontvangen, dit betroffen geen klachten met betrekking tot de BOPZ. De klachten zijn naar tevredenheid 
afgehandeld. 
 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
De Eerste Kamer heeft in oktober 2015 de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
aangenomen. Het jaar 2016 gold daarbij als overgangsjaar. Binnen de Wkkgz is een klachtencommissie 
alleen nog verplicht voor klachten met betrekking tot de BOPZ. De nieuw wet vraagt daarom om 
aanpassingen in het klachtenbeleid van Cardia. In 2016 is afscheid genomen van de eigen onafhankelijke 
klachtencommissie. De onafhankelijke klachtencommissie is belegd bij Quasir. Zij verzorgen ook de 
klachtenbemiddeling. 

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers  
Personeelsbeleid  
Ook in 2016 is veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Veel scholingen en trainingen hebben 
plaatsgevonden. Zoals scholing voorbehouden en risicovolle handelingen, training werkbegeleiding, 
klinische redeneren en scholing voor aandachtsfunctionarissen. Het Skillslab is regelmatig ingezet om 
praktische training te kunnen geven op het gebied van verpleegtechnische vaardigheden. 
 
Nieuw voor Cardia was de ontwikkeling van een visie op leren. De kern betreft de overtuiging dat het 
opleiden en ontwikkelen van medewerkers het meest effectief vorm krijgt volgens het 70:20:10 principe. 
Dit houdt in: leren tijdens het werk door werkplekleren (70%), door interactie/leren van elkaar (20%) en 
door training op maat (10%). Om dit beginsel te ondersteunen is gekozen voor een digitale leeromgeving.  
Medewerkers  sturen zelf op hun eigen ontwikkeling door zich op te geven voor trainingen, e-learning, 
digitale worktools te raadplegen en toetsen te maken binnen het Leermanagementsysteem (LMS). De 
implementatie van het LMS vindt plaats in 2017. 
 
Waar het gaat om HR-beleid, is de fusie en dan met name de harmonisatie van het functiehuis een 
belangrijk issue geweest dat zal doorlopen in 2017. In de cao VVT was afgesproken dat medewerkers/teams 
zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen, kortweg de kanteling genoemd. In dit 
verband is er in samenspraak met de OR een kader opgesteld, waarin de spelregels zijn opgenomen. 
 
In de branche als geheel is het verzuim gestegen. Cardia vormt hierop een uitzondering. Het verzuim is in 
2016 namelijk licht gedaald van 6.01 naar 5.81. Ten opzichte van de branche (6.34) doet Cardia het goed.  
Structureel wordt tijdens een Sociaal Medisch Overleg (SMO) op persoonsniveau bezien wat er speelt, wat 
de achterliggende reden is of kan zijn, wat beïnvloedbaar is en wat er nodig is qua maatwerk maatregelen 
om het verzuim terug te brengen. Om nog beter ondersteund te worden heeft Cardia in 2016 een tender 
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uitgezet en een andere Arbodienst geselecteerd. Deze Arbodienst werkt met zowel een bedrijfsarts als een 
verzuimconsulent. Doel is om nog scherper het verzuim te monitoren en tijdig en adequaat in te grijpen. 

Klachten medewerkers 
In 2016 hebben medewerkers  7 klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris. Alle klachten zijn binnen de 
afhandelingstermijn en naar tevredenheid afgehandeld. De klachten van medewerkers zijn met name 
gericht op bejegening door cliënten/familie. 

Jaarverslag vertrouwenspersonen medewerkers Cardia  
Binnen Cardia- Duinrust functioneerden in 2016 twee geestelijk verzorgers als vertrouwenspersonen voor 
alle medewerkers van Cardia. 
Informatie werd gegeven over de taak en betekenis van vertrouwenspersonen voor de medewerkers via de  
Medewerkersnieuwsbrief.  
 
In het derde kwartaal van 2016 hebben de vertrouwenspersonen verzocht om de mogelijkheid te 
onderzoeken voor externe vertrouwenspersonen van medewerkers, vanwege de onpartijdigheid met name 
in bemiddelingstrajecten en benodigde expertise. Het MT heeft hiermee ingestemd. 
 
In 2016 zijn er vier contacten en gesprekken op verzoek van medewerkers gevoerd.  Het aantal gesprekken 
per medewerker was in twee situaties één gesprek, één situatie twee gesprekken en in één geval een totaal 
aantal van vier gesprekken, waaronder twee bemiddelingsgesprekken. Het thema was tweemaal een 
verschil van inzicht over functioneren en begeleiding in een verbetertraject, eenmaal een medewerker die 
een negatieve beoordeling verwachtte  en  eenmaal een  ervaring  onheus bejegend en beoordeeld te zijn  
door een leidinggevende.  

Samenleving en belanghebbenden 
Cardia stemt haar beleid af op de ontwikkelingen binnen de samenleving, zij richt zich daarbij op Civil 
Society en maatregelen ten behoeve van het milieu.  

Civil Society  
Aan de basis van de WMO ligt de visie dat de samenleving (weer) meer maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op zich neemt. Inherent hieraan geldt dit ook voor instellingen/organisaties.  
Cardia wil graag inhoud geven aan bovenstaand uitgangspunt. Hierop is dan ook als volgt het beleid 
afgestemd.  

Visie op vrijwilligers  
Cardia betrekt al jarenlang vrijwilligers bij haar organisatie en dan met name op het terrein van welzijn. 
Sterker nog, Cardia is ontstaan vanuit de charitas; de liefde tot de naaste. Dat is onze inspiratie. Door een 
gericht vrijwilligersbeleid zet Cardia vrijwilligers in op basis van hun kwaliteiten. Hierdoor leveren 
vrijwilligers een essentiële bijdrage aan het welzijn van cliënten. Vrijwilligers zelf kunnen daarbij ervaren - 
ieder op het eigen niveau - een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren en hebben de mogelijkheid 
zich breder te ontplooien. Cardia kent onder andere een “maatjes”-project. In 2016 is het certificaat ‘Goed 
Geregeld’ uitgereikt door PEP.  

Visie op mensen met een beperking  
Binnen Cardia is ruimte voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet, of niet volledig 
inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Cardia vindt het haar maatschappelijke taak mogelijkheden te bieden, 
zodat ook zij kunnen ervaren volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.  
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Visie op mantelzorg  
Cardia’s visie op mantelzorg kenmerkt zich door het samenspel tussen de cliënten, de mantelzorgers en 
familie/vrienden en de zorgprofessionals. De vraag daarbij is hoe de cliënt, de mantelzorger en de 
zorgmedewerkers de balans kunnen vinden waarin ruimte is voor de verschillende relaties tussen 
zorgvrager en cliënt, mantelzorger en cliënt én de relatie tussen zorgvrager en mantelzorger.  
Naast aandacht voor de cliënt is er oog voor de impact op het leven van de familie en vrienden. Vanuit de 
visie van Cardia is samenwerking de sleutel tot het succes. Deze samenwerking heeft Cardia in 2016 
verstevigd door het verder implementeren van het Carenzorgt portal, deze portal maakt het mogelijk voor 
de cliënten en mantelzorgers om bepaalde delen van het digitale cliëntendossier in te zien. Tevens biedt de 
portal een mogelijkheid tot communicatie tussen cliënt/mantelzorger en zorg .    

Maatregelen gericht op het milieu  
Binnen Cardia wordt op diverse manieren aandacht besteed aan maatregelen ter bescherming van het 
milieu. De navolgende maatregelen worden actief uitgevoerd:  

 toepassen van spaarverlichting of LED-verlichting;  
 toepassen van energiebesparende thermostaatkranen bij verwarming van de gebouwen;  
 toepassing van licht uitschakel automaten in de verschillende technische ruimtes;  
 hergebruik van warmte uit ventilatiekanaal d.m.v. het zogenaamde warmtewiel;  
 hergebruik van restwarmte bij de vaatwasstraat;  
 energiezuinig koken met behulp van gas;  
 gescheiden opslag van chemicaliën;  
 gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en zeepproducten;  

Daarnaast zijn de facilitair manager en – teamleiders begonnen aan de cursus Duurzaam en gezond aan 
tafel. Het doel is minder eten in de afvalbak en daarmee de kosten omlaag brengen. 
 

Financieel beleid  
Het jaar 2016 was een financieel turbulent jaar. Naast het inspelen op de financiële gevolgen van de 
transities in de zorg, kreeg de fusie tussen Stichting Cardia en Stichting Duinrust haar beslag. Wij zijn 
dankbaar dat we het jaar 2016 financieel gezond kunnen afsluiten. Het is een enorme prestatie om de sterk 
verlieslatende exploitatie van de stichting Duinrust binnen Cardia te hebben kunnen ombuigen.  
 
Resultaat  
De omzet nam in 2016 af met ruim 2,5% t.o.v. 2015; deze omzetdaling komt met name door de afbouw van 
de activiteiten van Ik-ben-flex B.V.  
De personeelslasten zijn in 2016 met ruim 5% gedaald en daarmee sterker afgenomen dan de daling van de 
omzet. Met de afbouw van de activiteiten van Ik-ben-flex B.V. is de organisatie erin geslaagd het aandeel 
inhuurkrachten met meer dan 40% te verminderen.  
Het resultaat van € 59.933 ligt € 1.467.874 hoger dan in 2015. Daardoor komt de netto marge uit op 0,2% 
(2015: -4,4%). Dit hogere resultaat valt grotendeels toe te schrijven aan de afbouw van verlieslatende 
activiteiten. De slechte financiële performances over 2015 waren geheel toe te schrijven aan de stichting 
Duinrust. De gemiddelde zorgzwaarte is in 2016 toegenomen van 4,3 naar 4,4 per ultimo 2016. Het aandeel 
van ZZP 1, 2 en 3 is gedaald van 19% in2015 naar 16% in 2016.  
 
Liquiditeitspositie  
De liquiditeitspositie van Stichting Cardia-Duinrust is afgenomen tot € 4,4 miljoen (2015: 4,9 miljoen). Dit 
leidt tot een current ratio per ultimo 2016 van 1,1 (2015: 1,0). De toename is te verklaren uit de 
herfinanciering van de schulden aan kredietinstellingen (het kortlopende deel is hiermee langlopend 
geworden).  
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Balanspositie per 31 december 2016  
Het vermogen bedroeg per ultimo 2016 € 5.201.871, een afname van  € 41.529 ten opzichte van 2015. De 
solvabiliteit bedraagt daarmee 24,8% (2015: 26,0%). De budgetratio is in 2016 toegenomen naar 16,7% 
(2015: 16,4%).  
 
Vooruitblik op 2017  
Naar verwachting heeft de reguliere bedrijfsvoering een stabiel verloop. Bijzondere aandacht zal uitgaan 
naar de definitieve fusie-integratie van voorjaar 2016 en het (voorbereidende) werk ten aanzien van (het 
onderzoek naar) de nieuw beoogde fusie/samenwerking met Respect Zorggroep. 
 

Bijlage 1: Samenwerkingsrelaties 2016 
 
 

Samenwerkings- en ketenpartners 
Hoeven Zyt Windt Leveren van voorzieningen: verhuur locatie 

Landscheiding. 
Parnassia Informatie/advies/ondersteuning van cliënten inzake 

GGZ. Huurt 55 appartementen binnen de Thuishaven. 
Florence Leverancier behandeldienst aan Landscheiding en 

Tabitha. 
Woningbouwstichting Staedion Verhuur woonzorgcomplex Mozartduin en 

aanleunwoningen Landscheiding, groepswoningen voor 
ouderen in Loosduinen 

Woningbouwstichting HaagWonen Verhuur ouderenwoningen Alphons Diepenbrockhof 

Woningbouwstichting Rijswijk Wonen Verhuur locatie Onderwatershof en seniorenwoningen 
Beukenheim. 

Medisch diensten centra Waldeck, Van 
Vredenburgh en Landscheiding 

Informatie/advies/ondersteuning cliënt, leveren van 
voorzieningen: apotheek, fysiotherapie, huisarts. 

Zorgnetwerk Loosduinen/Den Haag 
Transmuraal/Zorgscala 

Bevorderen samenhang (keten-)zorgpartners, 
afstemming wonen-zorg-welzijn 

  

Novicare 
 

Leverancier behandeldienst Onderwatershof en 
Duinrust.  

Instellingsapotheek 
 

Leverancier medicatie Onderwatershof, Landscheiding 
en Tabitha. 

MondzorgPlus Leverancier mondzorg aan Onderwatershof, 
Landscheiding en Tabitha 

Triffier Samenwerkingsverband m.b.t. veilige zorgrelaties. 
Triffier verzorgt de trainingen.  

Plicare Samenwerking van onafhankelijke 
wijkverpleegkundigen werkzaam in de niet-toewijsbare 
zorg op gebied van sociale en medische domein 
(segment 1). 
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Belangenorganisaties 
Actiz Cardia is lid van brancheorganisatie Actiz 

 
 

Vrijwilligersorganisaties  
Stichting Present, Vrijwilligersacademie Samenwerkingsverband m.b.t. het aanbieden, plaatsen 

en begeleiden van vrijwilligers. 

 
 
 
 

Cliënten en maatschappelijke organisaties 
Algemene Nederlandse Ouderenbond, 
Protestants Christelijke Ouderenbond, 
Stichting Alzheimer, Landelijk Orgaan 
Cliëntenraden (LOC), 

Informatie, advies en ondersteuning van cliënten.  

PEP (participatie emancipatie 
professionals) 

Bevorderen van sociale samenhang, 
informatie/advies/ondersteuning van 
cliënt/mantelzorgers/vrijwilligers. 

Planetree Nederland Cardia is actief lid van deze organisatie die met 
zorginstellingen de best mogelijke mensgerichte zorg 
helpt realiseren. 

Wijkgebonden welzijnsorganisaties, 
waaronder Stichting Xtra en Welzijn 
Rijswijk en Scheveningen. 

Bevorderen van sociale samenhang, 
informatie/advies/ondersteuning van cliënt. 

Wijkgebonden scholen (VO Haaglanden, 
Stichting Lukas Onderwijs, ROC 
Mondriaan Onderwijsgroep, St. Paul 
College, lokale basisscholen). 

Onderwijs en uitwisseling van studenten/stagiaires en 
projecten. Betrokken bij welzijnsactiviteiten intra- en 
extramuraal. 

Haagse Hogeschool 
 

Onderwijs en uitwisseling van studenten/stagiaires en 
projecten. 

Leger des Heils Bevorderen sociale samenhang en maatschappelijke 
hulpverlening 

Stichting de Haven Maatschappelijke hulpverlening (vrouwenopvang) 
STEK 
 
Kerken 

Voor Stad en Kerk, samenwerkingsprojecten met 
geestelijke verzorging Cardia  
Iedere locatie onderhoudt contacten met lokale kerken 
t.b.v. kerkdiensten, diakonaat en pastoraat 

 
 
 

Zorgverzekeraars 
Zorgkantoor CZ-Haaglanden Cardia maakt afspraken met zorgkantoor CZ- 

Haaglanden over de hoogte van de jaarlijkse productie 
en de te hanteren tarieven zoals die zijn vastgesteld 
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door de NZa. 
Zorgkantoor DSW Cardia heeft met zorgkantoor DSW gesproken over 

inkoop afspraken voor de regio Delft.  
Zorgverzekeraars Afspraken met betrekking tot wijkverpleging, eerstelijns 

verblijf en  de medisch specialistische verzorging thuis.  

 
 
 
 
 

Gemeenten 

Gemeente Den Haag 
Gemeente Rijswijk 

De gemeenten zijn een belangrijke partij als 
opdrachtgever voor de uitvoering van de huishoudelijke 
verzorging en begeleiding groep en individueel. Er zijn 
overeenkomsten gesloten met gemeenten voor 
maatwerk en voorliggende voorzieningen. Tevens is met 
de gemeente gesproken over vastgoedontwikkeling en 
de wijkfunctie van de locaties. 
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Bijlage 2: Jaarverantwoordingen Stichting Vrienden van …… 

Vrienden Cardia Tabitha 

 
Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Vrienden Cardia Tabitha 

Statutaire Zetel Den Haag, Isabelleland 150 

KvK nummer 41152406 

RSIN 816739845 

Doelstelling Het verlenen van financiële ondersteuning in die gevallen, die direct of 
indirect worden geacht voor het welzijn van de 
bewoners/cliënten/personeel en/of voor de eigenheid van de 
zorginstellingen binnen  “de Stichting Cardia” 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016 Het is noodzakelijk dat naam van de Stichting bij iedereen bekend is: 
medewerkers m/v; bewoners m/v en familieleden en bekenden. Naast de 
naamsbekendheid is het ook noodzakelijk dat de doelstelling van de 
Stichting bij iedereen bekend is. Het samenstellen en verspreiden van een 
pamflet, zowel op papier als elektronisch helpt daarbij enorm. 
Naamsbekendheid wordt ook bereikt indien een project met behulp van 
een financiële bijdrage van de Stichting is gerealiseerd. In het 
activiteitenplan worden hiervan voorbeelden genoemd. 

Evaluatie beleidsplan 2016 De uitkomsten van 2016 geven aan dat een aantal doelstellingen is 
geeffectueerd. 

 Rolstoel driedaagse: De doelstelling in het beleidsplan van 2016 was 
activiteiten meer te laten sponsoren door derden. De Stichting 
Vrienden Cardia Tabitha had € 1.100 beschikbaar gesteld als garantie. 
Hierdoor kon de rolstoel driedaagse kosten neutraal worden 
uitgevoerd. De organisatie van deze driedaagse heeft er voor gezorgd 
dat er zoveel inkomsten werd gegenereerd dat een bijdrage van de 
vriendenstichting niet meer nodig was. 

 Aan de inkomstenkant kan worden geconcludeerd dat de actie met 
flyers en banners langzamerhand zijn vruchten begint af te werpen.  

 De overige activiteiten die zijn betaald door de vriendenstichting 
hebben geen nadere inkomsten met zich meegebracht. 

 Om het oorspronkelijk bedrijfsplan te kunnen realiseren zal er nog veel 
werk moeten worden verzet. Ontvangers van financiële middelen 
moeten zich realiseren dat inkomsten noodzakelijk zijn om te 
continuïteit van de Stichting Vrienden Cardia Tabitha te kunnen 
waarborgen. 

 Aktie werven donateurs heeft in 2016 niet geleid tot het gewenste 
resultaat. 

Organisatie/ bestuurders De organisatie wordt gevormd door het bestuur en een werkgroep. De 
administratie wordt gevoerd door het bedrijfsbureau van de Stichting 
Cardia. Namen van de bestuurders. 

 Annelies Kloppenberg – Molleman; voorzitter. In samenspraak met de 
bestuurder Stichting Cardia heeft Annelies haar voorzitterschap 
gedelegeerd aan Chantal Vrolijk – Helder. 

 Gedelegeerd voorzitter is Chantal Vrolijk – Helder. Chantal is ook de 
Secretaris. 

 Penningmeester: Nico Rongen. 

 Lid: Ria Bron 

 Lid: Naomi van der Slik. 



 
 

Jaarverslag 2016 Pagina 22 
 

 Lid: Nanette Young – Houtman. 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

Is er een persoon in dienst? Geen persoon in dienst 

Beloningsbeleid Bestuursleden van de Stichting Vrienden Cardia Tabitha ontvangen géén 
vergoeding; noch in de vorm van beloning, noch in de vorm van een vaste 
onkosten vergoeding. Aanwijsbare onkosten worden wel vergoed. In het 
jaar 2016 heeft geen enkel bestuurslid een declaratie ingediend vanwege 
gemaakte kosten. 

Is er een raad van toezicht? Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht Stichting Cardia. 

Bezoekadres  Isabellaland 150 in Den Haag. Materieel Mozartlaan 280 Den Haag 

Telefoonnummer 070-8008300 

Emailadres vriendenvantabitha@cardia.nl 

Website URL De Stichting Vrienden Cardia Tabitha heeft geen eigen website. In de 
formele website van de Stichting Cardia kan informatie worden 
teruggevonden over de Vriendenstichting: 
www.cardia.nl/vriendenvancardia   

IBAN  NL 62 RABO 0117 4449 87 
 

 
Financiële verantwoording Vrienden van Cardia Tabitha 
 
Balans per 31-12-2016 
 
Debet 31-12-2016 31-12-2015 
Saldo Deutsche bank € 116.342,52 € 116.205,22 

Saldo Rabobank € 8.763,44 € 6.556,58 

Totaal debet € 125.105,96 €  122.761,80 

 
Credit 31-12-2016 31-12-2015 
Eigen Vermogen Stichting   €  124.306,08 € 114.093,45  

Resultaat - €   10.212,63 -€   2.577,09  

Nog te betalen bankkosten -€           30,35  

Nog te betalen kosten -€   10.482,16 -€  10.745,44 

Terugstorten gift   €        500,00   €        500,00 

Totaal Credit   € 125.105,96 € 122.761,80 

         
Toelichting op de balans. 

De volgende posten zijn van belang: 
- Het negatief resultaat 2015 is verrekend in het eigen vermogen. 

- De nog te betalen kosten bestaan uit 2 onderdelen; 

Afrekening 2015; dus kosten die zijn gemaakt in 2015 maar pas zijn betaald in 2017. Het gaat hier 
om een totaal bedrag van € 7.982, 77 
Credit nota t.a.v. voorafgaande € 599,90 
Kosten die zijn gemaakt in 2016 en die zijn betaald in 2017: € 2.294,39. 
Kosten die zijn gemaakt in 2015 maar waarvoor nog geen interne factuur is ontvangen: € 330,39. 
Kosten die zijn gemaakt in 2016  maar waarvoor nog geen interne factuur is ontvangen: € 737,79. 

mailto:vriendenvantabitha@cardia.nl
http://www.cardia.nl/vriendenvancardia
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 Ter informatie: Binnenkomende facturen worden in eerste instantie betaald door het bedrijfsbureau 

van de Stichting Cardia; daar worden de kosten, door middel van een interne factuur, doorberekend 

aan de Stichting Vrienden Cardia Tabitha. 

Verlies – en Winstrekening 2016 Stichting Vrienden Cardia Tabitha. 
         
Baten 15-03-2016 31-12-2016 
Giften/legaten   €   719,-- €      500 

Verlies 2016 -   2.577.09 -  10.212, 63 

Totaal incl. verlies € 3.296.09 €  10.712,63 

 
Lasten 15-03-2016 31-12-2016 
Bankkosten   €    263,91 €      230,47 

Projecten -   3.032,18 -  10.482,16 

Totale lasten € 3.296,09 € 10.712,63 

 
     

Toelichting op de verlies en winstrekening. 

- De baten zijn afkomstig uit een legaat en diverse giften. 

- De lasten. 

 Bankkosten: Vooral de Deutsche Bank brengt vele kosten in rekening terwijl het mutatieverkeer 

zeer gering is. 

 De overige lasten hebben een directe relatie met de uitgevoerde projecten. 

Optreden welzijn: € 862,- 
Huiskamer benodigdheden: (Jip en Janneke boekjes, Cd’s Ja Zuster Nee Zuster, furreal friends ) € 
283,56 
Promotie van de Vriendenstichting € 737,79 
Ontmoetingsdiner; Wijkbewoners en Tabitha bewoners € 901,- 
Huiskamer benodigdheden (furreal friends)  € 247,80       

 

Vrienden van Landscheiding 
 

Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Vrienden van Landscheiding 

Statutaire Zetel Den Haag, Isabelleland 150 

KvK nummer 41153396 

Doelstelling Het verlenen van financiële ondersteuning in die gevallen, die direct of 
indirect worden geacht voor het welzijn van de 
bewoners/cliënten/personeel en/of voor de eigenheid van de 
zorginstellingen binnen  “de Stichting Cardia” 

Organisatie/ bestuurders Het bestuur bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen, die uit hun 
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. 

Is er een persoon in dienst? Geen persoon in dienst 

Beloningsbeleid Bestuursleden van de Stichting Vrienden Cardia Landscheiding ontvangen 
géén vergoeding; noch in de vorm van beloning, noch in de vorm van een 
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vaste onkosten vergoeding. Aanwijsbare onkosten worden wel vergoed. In 
het jaar 2016 heeft geen enkel bestuurslid een declaratie ingediend 
vanwege gemaakte kosten. 

Is er een raad van toezicht? Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht Stichting Cardia. 

Bezoekadres  Isabellaland 150 in Den Haag.  

Telefoonnummer 070-8008400 

Emailadres vriendenvanlandscheiding@cardia.nl 

Website URL De Stichting Vrienden Cardia Tabitha heeft geen eigen website. In de 
formele website van de Stichting Cardia kan informatie worden 
teruggevonden over de Vriendenstichting: 
www.cardia.nl/vriendenvancardia   

IBAN  NL 71 INGB 0001 0870 82 

 
Financiële verantwoording Vrienden van Landscheiding 
 
 Balans per 31-12-2016 van de Stichting Vrienden van Landscheiding  
 

ACTIVA 31-12-2016 

Garanti bank €   22.349,85  

Kas €        55,00  

ING betaalrekening €        487,17 

ING kwartaalrekening €   10.500,00 

ING Bonusspaarrekening €   31.000,00 

Totaal  €   64.392,02 

 

PASSIVA 31-12-2016 

Eigen vermogen per 1 januari   €  69.187,21 

- Saldo 2016 -€  4.795,19 

Totaal  €  64.392,02 

 
Verlies- en Winstrekening Stichting Vrienden van Landscheiding 
     

BATEN 2016 2015 

Giften €  897,40 €   1.051,55 

Bijdrage bustocht €      0,00 €      430,00 

Kaartverkoop €     50,00  €        55,00   

rente €    327,07 €        810,38   

Totaal € 1.274,47 €    2.346,93   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:vriendenvanlandscheiding@cardia.nl
http://www.cardia.nl/vriendenvancardia
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LASTEN 2016 2015 

Bestuurskosten €      17,50 €     14,80 

Secretariaatskosten €    101,88 €       7,50  

Bankkosten €    118,00 €   111,21 

Pasen €    443,80 €    506,15 

Open dag €    379,78 €        0,00 

Dagje uit €       0,00 € 1.916,25 

Kerstmis € 1.454,97 €    990,62 

Shantykoor €    450,00 €        0,00 

Aanschaf inventaris € 3.004,23 €  2.063,00 

Overige attenties €     99,50 €     624,96 

Totaal € 6.069,66 €  6.234,49 

   

Resultaat - €  4.795,19 - €  3.887,56 

 
Vrienden van Duinrust 
 
Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Vrienden van Duinrust 

Statutaire Zetel Den Haag 

KvK nummer 41153313 

RSIN Fiscaal nummer ANBI 816174763 

Doelstelling Door middel van giften, bazaars en andere initiatieven gelden binnenhalen 
en deze gebruiken voor evenementen bewoners van Duinrust.  

Organisatie/ bestuurders P.J,. Vonk en C.P. van der Wiel (2 bestuursleden) 
Dagelijks bestuur: P.J,. Vonk en C.P. van der Wiel 

Is er een persoon in dienst? Geen persoon in dienst 

Beloningsbeleid Bestuursleden van de Stichting Vrienden Duinrust ontvangen géén 
vergoeding; noch in de vorm van beloning, noch in de vorm van een vaste 
onkosten vergoeding.  

Is er een raad van toezicht? Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht Stichting Cardia. 

Bezoekadres  Zwolsestraat 45 2587 TX  Scheveningen 

Telefoonnummer 070-350 18 76 / 06-302 53 809 

Emailadres piet.vonk@zonnet.nl 

Website URL De Stichting Vrienden Duinrust heeft geen eigen website. In de formele 
website van de Stichting Cardia kan informatie worden teruggevonden over 
de Vriendenstichting: www.cardia.nl/vriendenvancardia   

 
 
Financiële verantwoording Vrienden van Duinrust 
 
Balans per 31-12-2016 van de Stichting Vrienden van Duinrust.  
 

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 

Postbank  €   6.159,44   €  3.950,46  

Kas  €   3,64   €       11,20  

Totaal  €   6.163,08   €  3.961,66  

 

mailto:piet.vonk@zonnet.nl
http://www.cardia.nl/vriendenvancardia
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PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015 

Eigen vermogen per 1 januari 
2017 

 €  3.961,66   €  4.898,49  

  €  2.201,42   €  936,83- 

Totaal  €  6.163,08   €  3.961,66  

 
Verlies- en Winstrekening Stichting Vrienden van Duinrust 
     

BATEN 2016 2015 

Donaties/giften  (*)  €  2.125,00   €   15,00  

Nationaal Ouderenfonds  €  1.875,89   €   -    

Bazaar  €  2.212,45   €   -    

Totaal  € 6.213,34   €  15,00  

 

LASTEN 2016 2015 

Activiteiten Duinrust  € 3.304,06   € 803,73  

Kosten Postbank/ING  €      90,94   €   87,10  

Kosten Secretariaat  €    118,70   €     1,00  

kosten bazaar  €   438,31   €       -    

Aambi registratie  €     59,90   €     60,00  

Totaal  € 4.011,91   €   951,83  

   

Resultaat €  2.201,43  €    -936,83  
 

In het saldo ING zit een bedrag € 2,500,--  voor het kerstdiner 2016 voor bewoners ed. overgemaakt in 2017 

Vrienden van Onderwatershof 
 
Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Vrienden van Onderwatershof 

Statutaire Zetel gemeente Rijswijk (Zuid-Holland) 

KvK nummer 41156002 

RSIN 80060917 

Doelstelling De Stichting heeft ten doel: 
a) Het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve van het 

bevorderen van een aangenaam verblijf en leefklimaat van de 
bewoners van Woonzorgcentrum Onderwatershof 

b) Het verrichtingen van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn, mits deze het algemeen belang dienen. 

Organisatie/ bestuurders Bestuursleden per ultimo 2016: 
dhr G.Tap, secretaris en waarnemend voorzitter 
dhr. H. Scholte, penningmeester 
mw. L. Buijs, lid 
dhr G. Mater, lid 
dhr. C. van Veen, lid 

5 bestuursleden 
Geen directie/dagelijks bestuur 

Is er een persoon in dienst? Geen persoon in dienst 
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Beloningsbeleid Bestuursleden van de Stichting Vrienden Onderwatershof ontvangen géén 
vergoeding; noch in de vorm van beloning, noch in de vorm van een vaste 
onkosten vergoeding. Aanwijsbare onkosten worden wel vergoed. In het 
jaar 2016 heeft geen enkel bestuurslid een declaratie ingediend vanwege 
gemaakte kosten. 

Is er een raad van toezicht? Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht Stichting Cardia. 

Bezoekadres Woonzorgcentrum Cardia Onderwatershof, Van Vredenburchweg 26, 2282 
SH  Rijswijk 

IBAN NL50INGB0006217208, tnv penningmeester Vrienden van Onderwatershof 
te Rijswijk 

 
Financiële verantwoording Vrienden van Onderwatershof 
 
Balans per 31-12-2016  
 
Activa 31-12-2016 31-12-2015 

Liquide middelen € 46.990 € 53.011 

Totaal  €  46.990 € 53.011 

 

Passiva 31-12-2015 31-12-2016 

Eigen Vermogen/algemene 
reserve 

€ 46.990 € 53.011 

Totaal  €  46.990 € 53.011 

 
 
Verlies – en Winstrekening 2016 Stichting Vrienden van Onderwatershof. 
         

Baten 2016 2015 

Donaties €   200 €   285 

Ontvangen rente, minus kosten €   154 €   390 

Totaal €   354 €  675 

 

Lasten 2016 2015 

Bankkosten €   6.375 €  5.279 

Totale lasten € 6.375 € 5.279 

   

Tekort -   €   6.021 - €   4.604 

 
In 2016 zijn onder meer de volgende uitgaven gedaan t.b.v. Onderwatershof: 
- kerstpakketten voor de bewoners  
- kerstkaarten 
- attentie voor de PG-bewoners  
- bloemen en planten 
- financiële bijdragen aan door de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten. 
  
Daarnaast zijn notariskosten gemaakt t.b.v. de nieuwe statuten van onze vriendenstichting. 
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