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1. Inleiding  
 
Graag typeer ik het jaar 2017 aan de hand van een drietal kernwaarden waar we het afgelopen jaar als 
organisatie bewust bij stil stonden. Vanuit ons hart voor zorg werken we met plezier en bezieling en zijn we 
deskundig.  Elke waarde stond in 2017 een week lang centraal. We begonnen met de Week van Plezier in 
april, de Week van Deskundigheid in september en we sloten af met de Week van Bezieling in december.  
  
Plezier staat binnen Cardia voor betrokkenheid, samen zorgen voor elkaar, ruimte voor eigen inbreng en 
humor. Veel activiteiten werden georganiseerd, liefst in samenwerking met vrijwilligers en lokale 
verenigingen/organisaties (zie facebook). Maar we gingen ook het gesprek aan over de moeilijke en 
sombere kanten van het ouder worden. Hoe behoud je dan toch het plezier en je liefde voor het leven? We 
waren blij met start van de verpleeghuiszorg op Duinrust. De verzwaring van zorg vraagt om 
behandelexpertise. Zowel Tabitha als Duinrust kregen toezichtbezoek van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd. We zijn blij dat de IGJ heeft bevestigd dat onze zorg voldoet aan de normen 
voor verantwoorde zorg.   
  
In de Week van Deskundigheid stonden we bewust stil bij het vakmanschap van onze medewerkers.  Cardia 
zet in op leren en ontwikkelen. We doen dat volop werkende weg, met de nodige theoretische verdieping. 
Het is belangrijk om elkaar de vragen te blijven stellen, nieuwsgierig te zijn om te komen tot de 
best  mogelijke cliëntenzorg. Het is goed dat er substantieel meer geld beschikbaar komt voor de 
verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt een nieuwe standaard voor persoonsgerichte 
zorg. Het is een uitdaging om over voldoende medewerkers te beschikken om de ouderenzorg een 
kwaliteitsimpuls te geven. Dit vraagt om goed werkgeverschap om onze medewerkers en vrijwilligers te 
binden en te boeien. Maar ook om intensivering van de samenwerking met de onderwijsinstellingen en 
ketenpartners. We kunnen nieuwe medewerkers verwelkomen door aantrekkelijke stages te bieden en 
leerlingen een inspirerende leeromgeving te geven. Dat vraagt ook om eigentijdse gebouwen en adequate 
technologische ondersteuning. Eind december is de locatie Duinrust verkocht. De bewoners kunnen nog 
een jaar in Duinrust verblijven en verhuizen eind 2018 naar een vernieuwd eigentijds Thuishaven. 
  
Bezieling staat voor van betekenis kunnen zijn, aandacht en compassie hebben en respectvol en integer 
handelen. Hier raken we de kern hoe we als zorgorganisatie willen werken. Dit vraagt dat we tijd besteden 
aan het gesprek over lichaam én ziel.  De nieuwe stilteruimte in Landscheiding is een prachtig voorbeeld 
hoe we met elkaar stil staan bij deze bezieling.  
  
Ons streven is om het beste te bieden in zorg- en dienstverlening. Dat is ook wat ons dreef in het 
haalbaarheidsonderzoek voor fusie met Respect Zorggroep. In de loop van 2018 bleken er echter op een 
aantal belangrijke vraagstukken te grote verschillen te bestaan om als één organisatie verder te gaan en is 
het fusieproces beëindigd. Dit was teleurstellend, maar anderzijds heeft het proces de organisatie ook veel 
opgeleverd. 
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In dit verslag leggen we verantwoording af over het jaar 2017. Hierna laten we het jaar “los” in de 
betekenis van loslaten uit het prachtige gedicht van Mandela: “Om los te laten is liefde nodig”.  
 
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar erdoor groeien en leven in het hier en nu. 
Loslaten betekent niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn. 
Loslaten betekent niet ontkennen, maar accepteren. 
Loslaten betekent niet zorgen voor, maar geven om. 
Loslaten betekent minder vrezen en meer beminnen. 
  
Ik wil een ieder van harte danken voor alle inzet, betrokkenheid en goede samenwerking. 
 
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 vastgoedstichting 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 een manager bedrijfsvoering & control. 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. De cliënt kan zichzelf zijn. 
• Deskundig; 
Wij verlenen professionele zorg en diensten met een goede kwaliteit. Onze locaties bieden een veilige 
en gastvrije leefomgeving. Dit is mogelijk omdat we vakkundig en bekwaam zijn. De cliënt voelt zich 
daarom veilig bij ons. 

De medewerkers werken vanuit ‘Hart voor zorg’ met bezieling en plezier en zijn deskundig. Hierin kan 
iedere medewerker en vrijwilliger zijn of haar talenten laten zien en is van waarde. Ze doen er toe! 
 
Cardia heeft een breed aanbod van producten, diensten en services voor senioren en werkt daarin samen 
met andere organisaties. Met onze dienstverlening willen we bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen wonen, er een ontmoetingspunt is in de wijk en mensen waardevol kunnen leven binnen een 
locatie van Cardia. 
 
Kerngegevens 
Kernactiviteiten en nadere typering 
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 voor thuiswonende cliënten 
met geheugenproblemen 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 7. De zorgzwaarte neemt toe en het 
verzorgingshuis, bewoners met een indicatie ZZP 1-3, is nagenoeg afgebouwd.  

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
 2017 2016 
Gemiddeld aantal intramurale cliënten  323 330  
Aantal extramurale cliënten (zvw) 484 423  
Aantal cliënten Wmo (indicatie, excl. subsidie) 716 823 
Aantal uren extramurale productie (geheel verslagjaar)  55.459 55.913  
Aantal personeelsleden in loondienst  668 682  
Gemiddeld aantal fte in loondienst  434 444  
Totaal bedrijfsopbrengsten (in Euro’s)  37.966.297 31.100.705 
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  21.820.846 21.064.359  
Aantal huurders  220 226  
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

Governancecode Zorg, Raad van Bestuur 
Cardia hanteert de Governancecode Zorg. In de Governancecode 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 bestuursreglement en in de statuten van Cardia. 
 
De Raad van Bestuur (RvB) werd in 2017 gevormd door mevrouw drs. H. Bertels- Stam. Haar nevenfuncties 
zijn: 
 Bestuurslid Zorgscala (penningmeester) 
 Bestuurslid Stichting Planetree Nederland 

 
Raad van Toezicht  
Rol toezichthouders  
De Raad van Toezicht vervult zijn toezichtfuncties op basis van de Governancecode Zorg en richt zich 
daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de 
maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. Het 
toezicht op de kwaliteit van zorg aan cliënten is een belangrijk aandachtspunt. Dit kwam o.a. tot  uiting bij 
de bespreking van de resultaatsverslagen IGZ naar aanleiding van inspectiebezoeken aan de locaties 
Tabitha en Duinrust op 4 en 5 april 2017. 
 
Toezichthoudende activiteiten 
De RvT monitort op basis van algemene voortgangsrapportages van het bestuur, management rapportages, 
periodieke rapportage rond de beleidsprioriteiten van de kaderbrief, het HKZ-traject en cliënt- en 
medewerkertevredenheidsonderzoeken. Elke vergadering krijgt de RvT een selectie van nieuwe 
beleidsnota’s, nieuwe regelgeving en recente publicaties gepresenteerd. Hierover vindt discussie plaats. Elk 
RvT-lid volgt ieder jaar tenminste één externe cursus.  
 
Vergaderingen 
Er vonden zes plenaire vergaderingen plaats. Het bestuur was daarbij steeds aanwezig, behoudens het 
agendapunt dat haar eigen functie betrof. 
 
Contact met Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Management Team 
De betreffende portefeuillehouders hebben een bezoek gebracht aan de Centrale Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad. De RvT leden hebben terugkoppeling gegeven over hun ontmoetingen met de 
medezeggenschapsraden. De RvT heeft vastgesteld dat de medezeggenschapsraden daadwerkelijk worden 
betrokken bij de organisatie. Er is sprake van positieve interactie waarbij over en weer ruimte is voor een 
kritisch geluid. De medezeggenschapraden worden proactief betrokken, gehoord en om advies dan wel 
instemming gevraagd. De vicevoorzitter van de RvT heeft de regiomanagers bezocht en met hen van 
gedachten gewisseld over beleidszaken. 
 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
Op 3 oktober 2017 vond een gezamenlijke vergadering plaats met RvT, MT, Ondernemingsraad, Centrale 
Cliëntenraad en geestelijk verzorgers. In deze bijeenkomst werden inzichten gedeeld over het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De uitkomsten vormden de basis voor het Kwaliteitsplan van de 
organisatie. 
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Samenwerking en voorgenomen fusie Cardia-Respect Zorggroep 
De RvT en bestuurder zijn gedurende 2017 in gesprek geweest over een samenwerking en intentie tot fusie 
met Respect Zorggroep. In mei 2017 werd hiertoe een intentieovereenkomst ondertekend. Daarna vond 
regelmatig overleg plaats met beide Raden van Toezicht en bestuurders in een governance commissie en 
een klankbordgroep. In mei 2017 werd besloten een due dilligence onderzoek uit te voeren. In juli 2017 gaf 
de RvT, onder voorwaarden, goedkeuring voor de afrondende fase van het fusietraject. Vervolgens werd in  
december 2017 de notitie organisatiestructuur en het integratieplan vastgesteld. Beide raden van toezicht 
voerden gesprekken over o.a. de statuten en het rooster van aftreden voor de nieuw te vormen RvT. In 
maart 2018 is, na aanvankelijk uitstel van de fusie, besloten om het fusieproces stop te zetten aangezien er 
op belangrijke onderdelen verschil in inzicht bestond. 
 
Financieel 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de financiële beheersing en controle. Daarover vindt periodiek overleg 
plaats tussen de auditcommissie, de manager bedrijfsvoering & control en het bestuur. In 2017 is eenmaal 
overleg geweest tussen de auditcommissie en de accountant in het kader van de jaarrekening. Daarnaast 
heeft eenmaal overleg plaatsgevonden tussen de volledige RvT en de accountant inzake de jaarrekening.  
 
Besluiten 
De besluiten van het bestuur waaraan de RvT zijn goedkeuring heeft verleend: 
 ten aanzien van de samenwerking en voorgenomen fusie Cardia-Respect: 

o intentieovereenkomst samenwerking 
o beslisdocument, DDO rapportage en implementatieplan 

 de begroting 2017 en de jaarrekening 2016; 
 het jaardocument 2016; 
 financiering en businesscase De Thuishaven; 
 aflossing hypotheek; 
 reglement ANBI. 
 
Overig 
Andere agendapunten en acties in het verslagjaar: 
 Statutenwijziging; 
 Verkoop Duinrust; 
 Intentieovereenkomst project Zoetermeer. 
 
Samenstelling en bezoldiging 
Bij de samenstelling van de RvT wordt op spreiding van deskundigheid gestuurd. Hierna is een overzicht 
opgenomen van de samenstelling van de RvT. In verband met het fusietraject is de vacature in 2017 
aangehouden. Voor wat betreft de bezoldiging van toezichthouders zijn de richtlijnen van de NVTZ gevolgd. 
 
Evaluatie 
Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met het bestuur. De remuneratiecommissie wint vooraf de 
opvattingen van elk lid van de RvT in. De raad evalueert het eigen functioneren met een extern deskundige. 
Deze evaluatie vond plaats op 12 december 2017. De RvT constateerde dat 2017, in verband met het 
fusietraject,  een intensief jaar was. 
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Samenstelling Raad van Toezicht 2017 
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trekken 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. Inmiddels zijn 
deze ook volledig ingevoerd voor de in 2016 gefuseerde Duinrust organisatie en het Elektronisch Cliënt 
Dossier is geïntroduceerd in de wijkverpleging.  
Voor de financiële administratie is het pakket (Pro-active) ingevoerd en worden voorbereidingen getroffen 
om ook de boekhouding te gaan voeren met AFAS. Ook worden stappen gezet voor het versterken van 
gedetailleerdere management informatie.  
Het zorgverkoopproces groeit in complexiteit, maar is ook dit jaar succesvol doorlopen. Het heeft veel 
energie gevraagd om de vernieuwingen en integratie door te voeren binnen de context van de transities in 
de zorgfinanciering.  
 
 

Cliëntenraad en Wet medezeggenschap cliënten zorgsector  
Centrale Cliëntenraad 2017  
Content opgesteld door de voorzitter Centrale Cliëntenraad Henk Kauderer 
 

Naam Aandachtsgebied Overige functies 

Mr. Drs. C. (Cees) 
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  

Drs. F. (Frits) 
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 

Drs. M.I. (Marcus) 
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 

Drs. A.P.W.(Lex) 
van Eijndhoven 

 Lid 

 Auditcommissie 

 Directeur efficiency gemeente Rotterdam  
 Lid Raad van Toezicht van het Longfonds 
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Goede en op persoonlijke omstandigheden afgestemde ouderenzorg is voor Cardia erg belangrijk. Daarbij 
gaat het om hulp en zorg aan bewoners en cliënten die te maken hebben met uiteenlopende problematiek. 
Bij het ouder worden is immers vaker last van verschillende aandoeningen die zich zowel op lichamelijke als 
geestelijk gebied kunnen voordoen. 
 
Om die goede en op persoonlijke omstandigheden afgestemde zorg te kunnen verlenen is de mening en 
behoefte van cliënten/bewoners erg belangrijk. Omdat lang niet altijd iedere cliënt/bewoner zelf in staat is 
zijn of haar mening kenbaar te maken speelt naast de mantelzorger, de cliëntenraad een belangrijke rol. 
Om de mening van een cliënt/bewoner zo goed mogelijk kenbaar te kunnen maken heeft iedere vestiging 
van Cardia een regionale cliëntenraad (RCR). Deze raad 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 wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter 
 
In de CCR worden in nauw overleg met de bestuurder hoofdlijnen besproken van zaken die voor cliënten 
van belang zijn. De detailuitvoering wordt door de RCR ter hand genomen en besproken met de 
Regiomanager. Zo behoudt iedere vestiging zijn eigen ‘couleur locale’. 
 
Ook in 2017 waren er weer belangrijke onderwerpen van overleg. Zo stonden onder andere persoonlijke 
zorg, veiligheid en zinvolle dagbesteding regelmatig op de agenda. Ook de maaltijden en medicijnveiligheid 
passeren de revue. Daarnaast worden ook zaken in de cliëntenraad besproken die ‘iets verder’ van de zorg 
afstaan zoals huisvesting, verbouwing en fusie.  
 
Kort en goed, een veelheid aan onderwerpen die besproken worden en waar de cliëntenraad altijd de vraag 
bij stelt wat zijn de consequenties voor de cliënt/bewoner?  
Een goede, open communicatie en wederzijds vertrouwen is in de overleggen van groot belang om met de 
beschikbare mogelijkheden en middelen een zo goed resultaat voor de cliënten/bewoners te realiseren.  
Het niet altijd eenvoudige, maar wel altijd zeer constructieve overleg tussen de cliëntenraden en de 
regiomanagers/bestuurder wordt ook in 2018 voortgezet.  
De cliëntenraden zijn er met de gemotiveerde vertegenwoordigers van de cliënten/bewoners in ieder geval 
weer klaar voor. 

Ondernemingsraad 
Samenstelling OR Cardia 
Begin 2017 bestond de OR uit 11 leden, nl.  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, Linda Roeleveld, Henk Rozeboom. Hanneke van Staalduinen is ambtelijk 
secretaris (geen OR lid).  Op 30 oktober 2017 nam Dick van ’t Wout in verband met het verstrijken van zijn 
zittingstermijn en zijn pensionering afscheid als voorzitter van de OR. De OR koos Liesbeth van Dijk als 
interim voorzitter. Ook Jessica Bastiaans besloot te stoppen met haar OR werk. 
 
OR commissies 
De OR heeft  commissies met een eigen aandachtsgebied: 
Financiën:  Liesbeth van Dijk, Jeannette Brouwer  
P&O:   Andrea van Driel, Marjon van Leeuwen, Michella van den Oever 
Arbo:   Henk Rozeboom, Helen Taal, Linda Roeleveld 
PR:  Hanneke Bal, Marjon van Leeuwen 
Tijdelijke commissie: 
Fusie:  Liesbeth van Dijk, Andrea van Driel, Jeannette Brouwer, Michella van den Oever 
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Interne Bezwaren Commissie 
In verband met de harmonisatie van functies van Cardia en Duinrust werd op basis van de FWG regels een 
interne bezwaren commissie ingesteld. Namens de OR hadden Liesbeth van Dijk en Linda Roeleveld zitting 
in deze commissie. In april 2017 heeft Andrea van Driel de plaats van Linda Roeleveld ingenomen. De 
commissie heeft op 1 juni 2017 een cursusmiddag gevolgd waarin o.a. twee casussen werden behandeld. 
De ontvangen bezwaren zijn door de commissie in behandeling genomen. 
 
Verkiezingen 
In verband met het samenwerkingstraject en de beoogde fusie tussen Cardia en Respect Zorggroep besloot 
de OR de verkiezingen uit te stellen. 
 
Kader kanteling werktijden 
De OR heeft door middel van een enquête een achterbanraadpleging gehouden over het Kader voor 
kanteling van werktijden. Er zijn naar aanleiding hiervan enkele reacties van medewerkers ontvangen. De 
suggesties zijn meegenomen in het overleg met de commissie. Er is een verkorte versie van het kader 
opgesteld waarin de belangrijkste afspraken staan samengevat; de teamleiders hebben een cursus gevolgd. 

Overzicht vergaderingen 
OR overlegvergaderingen OR vergaderingen (intern) 
3 februari 2017 13 januari 2017 
21 april 2017 10 februari 2017 
16 juni 2017 24 maart 2017 
25 augustus 2017 26 april 2017 
21 september 2017 31 mei 2017 
3 oktober 2017 7 juli 2017 
30 oktober 2017 1 september 2017 
15 december 2017 7, 14 en 28 november 2017 
 10, 17 en 24 oktober 2017 
 7, 14 en 28 november 2017 
 
Adviezen 

• Bijdehandzorgt (overhevelen zorg op indicatie naar bestaande thuiszorgteams) 
• Intentieovereenkomst samenwerking Cardia-Respect Zorggroep en inschakelen extern adviseur 
• Keuken van Scheveningen  (beslisdocument en personele gevolgen) 
• Verbouwing De Thuishaven 
• Juridische fusie Cardia-Respect Zorggroep 

 
Instemmingen 

• Opleidingsplan 2017 
• Formulier jaargesprek 
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Samenwerking/fusie Cardia Respect Zorggroep 
De OR heeft in 2017 veel tijd besteed aan het adviestraject met betrekking tot de voorgenomen fusie 
tussen Cardia en Respect Zorggroep. Onderstaand een korte samenvatting van de diverse vergaderingen en 
overlegmomenten. 
In januari 2017 zijn de OR en de CCR in een gezamenlijk overleg door de bestuurder  op de hoogte gesteld 
van onderzoek naar een strategische samenwerking tussen Cardia en Respect Zorggroep. Medio 2017 heeft 
de OR een extern adviseur ingeschakeld ter begeleiding van het adviestraject. In mei 2017 vond een 
kennismakingsbijeenkomst plaats met de OR van Respect Zorggroep in het bijzijn van bestuurders en hun 
adviseur. In dit gesprek werd de adviesaanvraag en beslisnotitie aangekondigd. In juni 2017 was er een 
overleg met de dagelijkse besturen van beide OR-en. Op verzoek van de OR van Respect Zorggroep kozen 
de afzonderlijke OR-en voor een eigen extern adviseur gedurende het fusietraject. 
In augustus 2017 ontving de OR de adviesaanvraag voor de juridische fusie tussen Cardia en Respect 
Zorggroep. De OR heeft hierover op 10 oktober 2017 een advies uitgebracht. 
Begin oktober 2017 was de OR van Respect Zorggroep een dagdeel te gast bij de OR cursus van Cardia. 
Vanaf medio oktober is een fusiecommissie ingesteld en werd besloten om, in verband met het fusietraject,  
tot nader order wekelijks een interne vergadering te houden. Eind oktober 2017 was de OR te gast bij een 
informatiebijeenkomst over het programma van realisatie en integratie.  Ook was de OR een dagdeel te 
gast bij de OR cursus van Respect Zorggroep. 
Op 26 oktober 2017 werd de OR geïnformeerd over het uitstel van de fusiedatum naar 1 april 2018. 
Begin november 2017 vond een gezamenlijk overleg plaats met beide OR-en, bestuurders, adviseurs en 
programma manager. De OR-en spraken het voornemen uit om per fusiedatum een Tijdelijke 
Ondernemingsraad (tOR) in te stellen. Medio november 2017 vond een volgend gezamenlijk overleg plaats 
met beide OR-en waarbij werkafspraken werden gemaakt en een concept convenant werd besproken. 
Eind november 2017 was een delegatie van de OR aanwezig bij het overleg met bestuurders en vakbonden 
over verlenging van het sociaal plan van Respect Zorggroep. 
 
Besproken onderwerpen 
Begroting 2017 No-show bedrijfsarts 
Financiële kwartaalrapportages Opleidingsplan 
Huishoudelijke hulpen ORT 
Inspectierapporten Tabitha en Duinrust Renovatie De Thuishaven 
Introductieprogramma nieuwe medewerkers Dienstroosters 
Jaardocument 2016 Sanctiebeleid 
Jaarrekening 2016 Strategisch vastgoedplan 
Kanteling werktijden Uitzendkrachten 
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
Kwaliteitsplan 

Veiligheid 
Verkoop Duinrust 

Medewerkerstevredenheidonderzoek Vertrouwenspersoon 
Min-uren Waardigheid & Trots 
Niveau 2 medewerkers Ziekteverzuim 
 
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 13 september 2017 was de cursusleidster te gast om de cursus van 5 en 6 oktober 2017 inhoudelijk 

voor te bereiden. 
• De financiële commissie heeft contact gehad met de manager bedrijfsvoering & control voor een 

toelichting bij de kwartaalcijfers. 
• In verband met de adviesprocedure rond de samenwerking met Cardia-Respect heeft de OR gebruik 

gemaakt van een extern adviseur.  
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Arbo 
De terugkoppeling vanuit de interne arbocommissie vond plaats via de OR leden in de betreffende 
commissie. 
 
Overleg Raad van Toezicht 
Op 21 april 2017 waren twee leden van de Raad van Toezicht te gast in de overlegvergadering. 
Op 3 oktober 2017 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de RvT, CCR, OR, MT en geestelijk 
verzorgers met als thema het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
 
Overleg Cardia Cliëntenraad 
Op 13 januari 2017 vond een gezamenlijke vergadering met CCR en OR plaats. 
 
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.  
 
OR cursussen/studiedagen 
Op 5 en 6 oktober 2017 hebben de OR leden een tweedaagse maatwerkcursus gevolgd. Tijdens deze cursus 
werd aandacht besteed aan: 
• Beweegredenen van een fusie en beoordeling daarvan 
• Fasen van een fusietraject, het adviesrecht van de OR bij fusie en de fasering in het advies 
• Strategie van de OR 
• Kiezen van een interim voorzitter 
• Kennismaking met OR Respect Zorggroep 

Maatschappelijke Advies Raad van Cardia  
De functie van de Maatschappelijke Adviesraad is het geven van advies over “majeure vraagstukken” 
waarvoor de organisatie staat binnen de context van maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
De Maatschappelijke Adviesraad bestaat uit: 
- Mr. T. (Tom) Vroon, voorzitter 
- Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel, lid 
- Drs. J. (Jan) Verduijn, lid. 
  
De Maatschappelijke Adviesraad kwam in 2017 twee maal  bij elkaar, nl. op 25 april en 21 november, in 
aanwezigheid van de voorzitter RvT en bestuurder. 

Vriendenstichtingen Cardia 
De financiële verantwoordingen van de stichtingen Vrienden van Landscheiding, Onderwatershof, Duinrust 
en Tabitha staan in bijlage 1 apart weergegeven. De doelstelling van een vriendenstichting  is om 
aanvullende diensten te financieren die niet bekostigd worden uit de reguliere zorgbudgetten. 
Voorbeelden hiervan zijn de tovertafel bij Duinrust, kerstattenties voor bewoners en bijdragen voor extra 
activiteiten voor cliënten. De vriendenstichtingen hebben ingezet op het vergroten van de 
naamsbekendheid en het aantrekken van financiële middelen.  
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 

Meerjarenbeleid 
In de ambitienotitie ‘Mét bezieling, mét u‘ staan de strategische beleidsdoelen beschreven voor de periode 
2017-2018. Na de fusie met Stichting Duinrust in 2016 geeft dit invulling over het vormgeven van de 
organisatie, vanuit de kern ‘hart voor zorg’ en de drijfveren. Het waarmaken van onze klantbelofte is 
daarbij leidend voor de ambities.  
 
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 en 
jarenlange hervorming van de langdurige zorg en thuiszorg. De overheid voert een beleid dat gericht is op 
zelfredzaamheid van ouderen, vermindering van de kosten in de zorgsector en waardige verpleeghuiszorg. 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is hiervoor de nieuwe kwaliteitsstandaard. In 2018 wordt het 
Kwaliteitskader Wijkverpleging verwacht. De toetredingsdrempel voor een intramurale indicatie is hoog, 
ouderen blijven zolang als mogelijk is thuis. In de wijkverpleging zijn de tarieven echter krap en de 
productieplafonds knellend. Anderzijds neemt de zorgverlening in complexiteit toe, door de hogere 
zorgzwaarte van cliënten, meer samenwerking met de informele zorg en met ketenpartners. Deze 
ontwikkelingen zien we zowel intra- als extramuraal. Medewerkers groeien mee in zowel hun professie als 
houding.  
 
We zien een specifieke grote grote-steden-problematiek dat extra inspanningen vraagt om te voldoen aan 
het landelijke kwaliteitskader in de verpleeghuiszorg. De problematiek van zeer krappe arbeidsmarkt 
(waardoor veel inhuur van uitzendkrachten en minder vaste gezichten), de lagere sociaal-economische 
status (waardoor o.a. hoger aantal medewerkers met loonbeslag en hoger ziekteverzuim)  en ingrijpende 
grootstedelijke incidenten in de zorg vraagt om die extra inspanning. Daarnaast is het vastgoed in grote 
steden van een andere prijs. Wij zijn dan ook verheugd dat NZA deze problematiek naar differentiatie in 
tarieven onderzoekt om te voldoen aan dezelfde landelijke kwaliteitsstandaard. 
 
Strategische prioriteiten 
De stichting Cardia-Duinrust had in 2017 een pittige opgave te vervullen. Enerzijds was er de opdracht 
vanuit de fusie tussen Cardia en Duinrust om de kwaliteit en bedrijfsvoering naar een hoog geharmoniseerd 
niveau te brengen, anderzijds moest adequaat worden ingespeeld op de externe en interne 
ontwikkelingen. Daarnaast speelde vanuit het belang van schaalgrootte voor een robuuste organisatie, de 
voorbereidingen op een voorgenomen fusie met Respect Zorggroep.   
De (landelijke) ontwikkelingen hebben een grote impact op strategische doelen van Cardia op de thema’s 
goede kwaliteit, vinden & binden, bezielende collega’s, gastvrij Cardia en slim organiseren.  
 
Algemeen beleid 2017 
Passend bij de strategische doelen zijn veel resultaten in 2017 behaald. De belangrijkste op strategische 
niveau zijn:   

• Goede kwaliteit;  
 
Cardia biedt goede en persoonsgerichte zorg aan cliënten thuis en in de locaties, ook als deze 
complexer wordt door de toegenomen zorgzwaarte.  
 

- De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de GGD hebben toezichtbezoeken afgelegd aan de 
locaties Tabitha, Duinrust en de Huishoudelijke Hulp. Deze gaven goede resultaten.  
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- In de paragraaf algemeen kwaliteitsbeleid (zie hieronder) wordt nader ingegaan op de 
implementatie van het Kwaliteitskader.  

- Focus wijkverpleging 
Naast de kwaliteitsactiviteiten die vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg binnen de 
organisatie zijn uitgevoerd, heeft in 2017 ook een Focusproject Wijkverpleging gelopen. Met dit 
project is beoogd om op 31 december 2017 een sterke kwaliteitsbasis te realiseren op basis van vijf 
pijlers, namelijk methodisch werken, productcatalogus, zelforganisatie, een kwaliteitsdashboard en 
een KPI dashboard. De pijlers zijn opgepakt met projectteams met de specifieke doelstellingen en 
capaciteitsplanningen. In 2017 is het volgende gerealiseerd: 
1. Het kwaliteitsdashboard is ontwikkeld en voldoet hiermee aan de eisen van de IGJ, HKZ en de 
zorgverzekeraars. Alle wijkteams vullen vanaf eind 2017 het kwaliteitsdashboard in en evalueren 
het maandelijks met de teamleider.  
2. Er is een blauwdruk ontwikkeld voor de zelforganiserende wijkteams. Deze is in 2017 grotendeels 
geïmplementeerd. Daarnaast is in 2017 een inspiratiesessie geweest met alle professionals uit de 
wijk om vorm te geven aan integrale wijkteams. Dit wordt in 2018 uitgewerkt. Er is nadrukkelijk 
aandacht geweest voor teambuilding door middel van de Belbin-rollen. Hiervoor loopt een pilot in 
Onderwatershof. Dit wordt in 2018 uitgerold over de andere wijkteams. 
3. Het zorgproces van de wijkverpleging is opgesteld. De beroepsrollen zijn gedefinieerd en in 2017 
is de scholing van de wijkverpleegkundigen gestart. Scholing voor andere beroepsrollen wordt 
opgesteld door de afdeling Opleidingen en meegenomen in het Opleidingsplan 2018. Methodisch 
werken staat in alle scholingen centraal. 
4. Alle producten in de wijk (WLZ en ZVW) zijn beschreven in de productencatalogus. Deze worden 
in 2018 doorvertaald naar processen.  
5. Er is gewerkt aan een KPI dashboard. Een aantal KPI’s zitten in het kwaliteitsdashboard, echter 
nog niet alle gewenste KPI’s. Dit wordt in 2018 verder doorontwikkeld.  

• Vinden en Binden;  
 
De cliënt weet Cardia te vinden en het is duidelijk wat Cardia te bieden heeft. We binden en werken 
goed samen met de cliënten, hun mantelzorgers, vrijwilligers en ketenpartners. 
 
Het diensten en activiteitenaanbod is goed vindbaar en mantelzorgers en vrijwilligers worden actief 
betrokken bij de locaties en steeds meer bij het leven op de huiskamers.  
De nieuwe werkwijzen van de Wmo producten in Den Haag en Rijswijk zijn geïmplementeerd. De 
locaties zijn optimaal bezet, met uitzondering van Duinrust vanwege de aanstaande verhuizing. 

• Bezielende medewerkers; 
 
 Werken bij Cardia is bezielend en plezierig en er wordt geïnvesteerd in deskundigheid. Er wordt ingezet 
op goed samenwerken, regie bij medewerkers en teams en goed leiderschap en een lerende organisatie. 
Cardia bindt gekwalificeerde medewerkers aan zich. 
 
De wat teleurstellende resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek inzake medewerkers 
zorg  vormt input voor nieuwe HR-tools, MD programma en organisatie ontwikkeling. Rond de 
medewerkerswaarden zijn weken met leuke en inspirerende activiteiten georganiseerd. De 
belangrijkste risico’s in 2017 waren de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor zorgverleners van 
niveau 3 en hoger en het binden en boeien van deze groep.  

• Gastvrij Cardia; 
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De locaties hebben een gastvrije uitstraling en zijn plezierig om in te werken.  
 
Het strategisch vastgoedplan is geactualiseerd, de locatie Duinrust is succesvol verkocht. De 
voorbereidingen op de hernieuwbouw van Tabitha en het moderniseren van de Thuishaven zijn in gang 
gezet. Onderwatershof heeft kleinschalig wonen kunnen uitbreiden. De wijk en bezoekers worden 
gastvrij ontvangen.  

• Slim Organiseren; 
 
We werken aan een prettige, professionele cultuur, zodat we optimaal kunnen presteren en zo goed 
mogelijk zorg kunnen verlenen aan onze cliënten. Eigentijdse bedrijfsvoering met vakmanschap is 
hiervan een essentieel onderdeel. 
 
De financiële tekorten van de oude Duinrust organisatie zijn teruggedrongen. Er is een gebruikersgroep 
opgezet om functionaliteiten van ICT-systemen optimaal te kunnen inrichten. Er is een set van 
indicatoren voor stuurinformatie opgesteld.  

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

a. Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

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

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

 

a. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
Compassie, uniek zijn en autonomie sluiten aan bij de Cardia-ambitie om geloofwaardig te zijn. Voor Cardia 
horen hier aandacht, luisteren, betrouwbaarheid en trouw bij. De ambitie is om zorg te leveren passend bij 

het levensverhaal van de cliënt. Er is aandacht voor ieder persoonlijk en een ieder voelt zich persoonlijk 
gekend. 
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In 2017 is gewerkt aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning op de volgende punten: 

• Alle nieuwe medewerkers hebben vanaf 2017 het Planetree gedachtegoed ervaren via 
maandelijkse belevingsdagen als onderdeel van het introductieprogramma. Doel van de 
belevingsdagen is medewerkers te laten ervaren wat het betekent om mensgerichte zorg te 
ontvangen en te leveren.  

• In 2017 is de methodiek ‘U woont nu hier’ vervolgd door organisatie brede bijeenkomsten en e-
learningstrajecten. In 2017 zijn 16 groepen afgerond  in de locaties Landscheiding en Duinrust. In 
totaal 145 medewerkers hebben het certificaat behaald. Op de locatie Onderwatershof en Tabitha 
zijn nieuwe groepen gestart in mei 2017.  

• In 2017 is ook het programma ‘Samen verschil maken’ als onderdeel van het programma 
Waardigheid en Trots voortgezet. Deze Planetree-methodiek ondersteunt medewerkers het 
geleerde binnen ‘U woont nu hier’ te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In 2017 hebben twee 
groepen de methodiek gevolgd op de locaties Tabitha en Onderwatershof. Per groep betreft dit 
ongeveer 12 personen vanuit de verschillende geledingen van de locaties.  

 
Cardia ziet het zorgdossier als een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners, de cliënt, de 

familie en andere betrokkenen bij de zorgverlening. Het is daarom belangrijk dat de afspraken goed en 
duidelijk worden genoteerd. We streven naar een optimale aansluiting tussen het zorgleefplan en het 

behandelplan en goede communicatie tussen zorgmedewerkers en behandelaren. 
 

• De basis van het handelen zijn de persoonsgerichte  afspraken met iedere cliënt over passende 
doelen en passende inzet van zorg, behandeling en ondersteuning. Het kennen van de cliënt en het 
bieden van persoonsgerichte zorg vindt zijn uitwerking in het zorgdossier door het levensverhaal 
hier expliciet in op te nemen.  Hier is in 2017 extra aandacht aan geschonken.  

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

• Voor de cliënten met een hoge ZZP huurt Cardia de behandeldienst in bij externe partijen. Er wordt 
samengewerkt met Novicare (locatie Onderwatershof), Gericall en Respect Zorggroep (locaties 
Tabitha, Duinrust  en Landscheiding). Ook wordt op de verschillende locaties samengewerkt met 
extramurale fysiotherapie praktijken. Met deze leveranciers worden afspraken gemaakt over de te 
leveren kwaliteit van de behandeling en multidisciplinair werken. Deze afspraken worden continu 
geëvalueerd en op locatieniveau besproken.  

 
b. Wonen en welzijn  

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

zich van betekenis voelen, verdieping van zinvolle dagbesteding ook op individueel niveau, persoonlijke 
verzorging naar eigen wens en behoefte  en een prettig, schoon maar veilige woonomgeving. Om dit te 
bereiken is een nauw samenspel met familie en mantelzorgers van belang en is de input van familie en 

mantelzorg noodzakelijk voor goede zorg. 
 
In 2017 is gewerkt aan wonen en welzijn op de volgende punten: 

• Cardia wil zoveel mogelijk familie optimaal betrekken. Op de locatie Tabitha is in 2017 een cursus 
georganiseerd voor mantelzorgers in het kader van mantelzorgondersteuning. Het effect van deze 
cursus was dat mantelzorgers meer handvatten hebben gekregen hoe ze om kunnen gaan met de 
toch vaak moeilijke situatie en ‘zin in mantelzorg’ houden. 
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• In het kader van zingeving kent Cardia een lange traditie van vieringen in huiskamers en centrale 
ruimtes. Maar ook op individueel niveau is er ruim aandacht voor zingeving door individuele 
gesprekken met geestelijk verzorgers en psychologen.  

• Voor medewerkers is op alle locaties in 2017 periodiek een moreel beraad georganiseerd waar 
zingevingsvraagstukken maar ook ethische vraagstukken, onder leiding van een deskundige (veelal 
de geestelijk verzorger) worden besproken.  

• Er is extra aandacht geweest voor zinvolle dagbesteding op de verschillende locaties, bijvoorbeeld 
door deze af te stemmen op de individuele behoeften en gewoontes van de cliënten. Het gebruik 
van de methodieken ‘U woont nu hier’ en ‘Samen verschil maken’ zijn belangrijke instrumenten om 
hier inhoud aan te geven, evenals het levensverhaal. In Landscheiding en Onderwatershof is in 
2017 gestart met het levensboek, een boek over het levensverhaal van de cliënt.  

• In het kader van meer wooncomfort zijn in 2017 diverse zorgafdelingen meer kleinschalig ingericht, 
met gezellige huiskamers als middelpunt.  

• Op de locatie Duinrust zijn de facilitaire medewerkers eind 2017 gestart met het rapporteren in het 
zorgdossier. Zij hebben op welzijnsgebied nadrukkelijk een belangrijke bijdrage en zijn door het 
rapporteren meer betrokken bij het welzijn van de cliënt.  

• Vrijwilligers worden actief ingezet.  
• Naast de meer zachte kant van wonen en welzijn is een belangrijke principe dat cliënten een 

schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding hebben. In 2017 zijn aandachtsfunctionarissen op 
de thema’s hygiëne en infectiepreventie en mondzorg aangesteld en zonodig opgeleid. Hierdoor 
kan er op locatieniveau meer focus zijn op mondzorg en hygiëne en infectiepreventie.  
 

c. Veiligheid 
 

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

 
In 2017 is gewerkt aan veiligheid op de volgende punten: 

• Medicatieveiligheid  
Cardia werkt op het gebied van het melden van (medicatie) incidenten volgens het systeem van 
‘Veilig incident melden’. 417 van de 1277 meldingen in 2017 betreffen medicatie-incidenten. De 
commissie medicatieveiligheid bestaat uit aandachtsvelders en een beleidsadviseur en analyseert 
periodiek alle incidenten. Incidenten worden meegenomen in de evaluatie van de 
medicatieprotocollen. In 2017 hebben interne audits op het gebied van medicatieveiligheid 
plaatsgevonden. De geconstateerde verbeterpunten en goede punten zijn gedeeld en zonodig zijn 
verbetermaatregelen uitgezet. Op teamniveau is maandelijks gebruik gemaakt van het 
zelfevaluatie-instrument rondom medicatieveiligheid. Door deze maandelijks af te nemen en te 
bespreken is er meer bewustwording rondom medicatieveiligheid en worden direct 
verbetermaatregelen genomen. Een andere indicator van medicatieveiligheid is de 
medicatiereview, een multidisciplinaire evaluatie van het medicijngebruik van cliënten. Deze wordt 
periodiek afgenomen bij cliënten.  

• Decubituspreventie  
Binnen Cardia wordt decubituspreventie ingezet door regelmatige monitoring. In het zorgdossier 
worden vervolgens maatregelen vastgesteld. In het zorgdossier wordt ook de aanwezigheid van 
huidletsel  geregistreerd evenals de maatregelen hierop.  

• Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 
Welzijn en wooncomfort staan voorop bij Cardia en daarmee is individuele en sociale 
bewegingsvrijheid een belangrijk element in de kwaliteit van het wonen en leven van de cliënt. Het 
inzetten van de vrijheidsbeperkende maatregel in het kader van de wet BOPZ wordt met de grootst 
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mogelijke zorgvuldigheid gedaan, zoals het afwegen van alle alternatieven met de cliënt en diens 
wettelijk vertegenwoordiger, uitdrukkelijke toestemming, maatregelen ter bevordering van 
opheffing van de maatregel en een evaluatiesystematiek. Psychofarmaca wordt binnen Cardia 
gezien als een maatregel indien deze niet ziekte-gerelateerd wordt ingezet.  

• Advanced Care Planning 
In het dossier van de cliënt staan de wensen rondom het levenseinde opgenomen. Deze worden 
periodiek besproken met de cliënt. 

 
d. Leren en werken aan kwaliteit 

 
Cardia werkt aan continu verbeteren en borgen van kwaliteit op basis van de plan – do – check – act cyclus. 

Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt informatie verzameld op basis waarvan 
verbeterplannen worden geschreven. Deze verbeterplannen vormen de input voor de PDCA cyclus. Cardia 

wil werken met heldere professionele managementinformatie op gebied van financiën, personeel en 
kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem moet gekoppeld kunnen worden aan de overige 

managementinformatie om trends en oorzaak-gevolg relaties inzichtelijk te maken. 
 
In 2017 is gewerkt aan de vereisten op het gebied van leren en werken aan kwaliteit op de volgende 
punten: 

• Cardia werkt op het gebied van kwaliteit met een intern kwaliteitsdashboard. Deze is in 2017 van 
een groot aantal indicatoren versmald naar 10 kwaliteitsindicatoren, waaronder de MIC’s, klachten, 
dossiers, etc, met de bedoeling focus aan te brengen op de indicatoren die er echt toe doen en een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit.  

• De managers bespreken de kwartaalrapportage, evenals de voortgang van het jaarplan met de 
bestuurder en hun kaderteam. Deze informatie wordt door de teamleiders in de teams besproken. 
In elk teamoverleg in de zorg worden de MIC meldingen en eventuele incidenten en calamiteiten 
besproken. Input vanuit de teams wordt door de teamleiders voorgelegd aan de manager of 
bijvoorbeeld de stafafdelingen. 

• Cardia beschikt sinds 2011 over het HKZ certificaat, een onafhankelijke toetsing op de kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening, voor zowel intramurale en extramurale zorg. Medio 2017 heeft een 
initiële audit door Dekra plaatsgevonden.  Op basis van de resultaten van de audit is het HKZ 
certificaat voor drie jaar afgegeven. 

• Medewerkers kunnen veilig incidenten ten aanzien van cliënten, arbeidsomstandigheden en 
informatiebeveiliging melden en de gemelde incidenten worden meegenomen in het leerproces in 
de organisatie. De incidenten geven inzicht in de kwaliteit en veiligheid maar ook 
verbetermogelijkheden.  

o In 2017 zijn er 1277 incidenten gemeld verspreid over 4 locaties ten aanzien van cliënten. 
Indien er sprake was van een (mogelijke) calamiteit, is gebruik gemaakt van de Prisma-Light 
methodiek voor het bepalen van oorzaken. Deze methodiek is in 2017 6 keer ingezet.   

o Er zijn 69 incidenten door medewerkers gemeld op basis van arbeidsomstandigheden. Veel 
meldingen betreffen agressie richting medewerkers. 

o Er zijn 4 meldingen gedaan in het kader van informatiebeveiliging. 
• 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 2017 
19 klachten van cliënten ontvangen. De klachten betroffen geen klachten met betrekking tot de 
BOPZ. De klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. De onafhankelijke klachtencommissie is 
belegd bij Quasir. Zij verzorgen ook de klachtenbemiddeling. De klachtenfunctionaris heeft in 2017 
3 klachten van medewerkers ontvangen. 
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e. Leiderschap, governance en management 

 
De rol en het leiderschap van de Raad van Bestuur van Cardia is actief ondersteunend en stimulerend ten 

aanzien van de kwaliteit van zorg. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering hiervan. 
 
In 2017 is gewerkt aan leiderschap, governance en management op de volgende punten: 

• Er is periodiek overleg tussen de Raad van Bestuur en de BOPZ arts geweest.  
• Met  Novicare, Gericall en de behandeldienst van Respect Zorggroep is regelmatig overleg.  
• De Raad van Bestuur en leden van het MT hebben diverse keren meegelopen/meegewerkt binnen 

het primaire proces. Het is een traditie dat op de dag van de zorg het MT meeloopt.  
• De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een gesprek met de managers om meer inzicht te krijgen op de 

gang van zaken op een locatie. Managers worden periodiek uitgenodigd voor een vergadering van 
de Raad van Toezicht om een onderwerp toe te lichten.  

• Er was nog geen VAR, MAR of PAR in 2017. De multidisciplinaire centrale kwaliteitscommissie 
functioneert nu als een soort PAR. In 2017 is het besluit genomen een VAR in te stellen. Dit besluit 
wordt in 2018 geoperationaliseerd.  

• De Centrale kwaliteitscommissie bestaat uit o.a. professionals zoals een specialist 
ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten, en adviseert het MT en de Raad van Bestuur 
gevraagd en ongevraagd over kwaliteitsvraagstukken. De commissie wordt voorgezeten door een 
lid van het MT. De commissie komt in principe maandelijks bij elkaar en heeft advies uitgebracht 
over o.a. het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het kwaliteitsplan, het rookbeleid en 
risicosignalering, documentenbeheer, medicatiebeleid en gebruik BEM.   

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

f. Personeelssamenstelling 
 

De medewerkers van Cardia spelen een sleutelrol in het behalen van de doelstelling van Cardia, namelijk het 
geven van kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg aan onze cliënten. De medewerkers geven deze zorg 

vanuit een menselijk perspectief gericht op samenwerking en verbondenheid. Hierbij wordt eigen regie 
nagestreefd, zodanig medewerkers maatwerk kunnen leveren aan de cliënt. 
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In 2017 is gewerkt aan de vereisten op het gebied van personeel op de volgende punten: 
• Aan de basis van optimale personeelsinzet staat kwalitatief goed personeel dat vanuit de 

professionele houding snapt wat bewoners nodig hebben en wat zij wel en niet kunnen doen op elk 
moment van de dag. Ter ondersteuning hiervan is in 2017 gestart met de ontwikkeling van een 
nieuw fte-model, waarbij elke regio goed zicht heeft het huidige en gewenste formatie-overzicht. In 
zijn algemeenheid streeft Cardia naar een optimale personeelsinzet met zoveel mogelijk bekende 
gezichten voor de cliënt. 

• In de branche als geheel is het verzuim gestegen. Cardia vormt hierop geen uitzondering (zie 
Infographic). Structureel wordt tijdens een Sociaal Medisch Overleg en in de werkoverleggen van 
de teamleiders met de adviseurs P&O 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. 

• In 2017 heeft Cardia een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd om van de medewerkers te 
vernemen wat zij belangrijk vinden in hun werk en werkomstandigheden. Na een verdiepend 
onderzoek worden hierop maatregelen genomen.  

• Vanuit het belang van behoud van goede medewerkers is er een verdiepend onderzoek uitgevoerd 
onder zorgmedewerkers van niveau 3 en 4 met de vraag wat zij van belang vinden. 

• Gezien het belang van de werving van nieuwe medewerkers is een recruiter aangetrokken. 
• Voor nieuwe medewerkers is er sinds 2017 op elke eerste werkdag  van de maand een 

introductiebijeenkomst om ze zich welkom te laten voelen en om belangrijke informatie  over 
Cardia te kunnen delen.  

• Op basis van de ontwikkelde visie op leren is ook in 2017 een  opleidingsjaarplan voor 
medewerkers opgesteld wat heeft geleid tot een verscheidenheid aan activiteiten op het gebied 
van deskundigheidsbevordering, waaronder digitale leeractiviteiten, groepslessen en –trajecten en 
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individuele trajecten. Het betreft dan deskundigheidsbevordering ten aanzien van voorbehouden 
en risicovolle handelingen, maar ook ten aanzien van de methodieken  ‘ U woont nu hier’  en ‘ 
Samen verschil maken’. Op elke locatie is de systematiek van klinische lessen aangepast aan de 
behoeften van de betreffende locatie.  

• In 2017 is volgens planning de digitale leeromgeving geïmplementeerd. 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 zogenaamde Leermanagementsysteem (LMS). 

• Ten behoeve van de beoogde fusie is door P&O  veel tijd gestoken in het harmoniseren van 
beleidsstukken en protocollen. Een deel daarvan kan Cardia blijven gebruiken. 

• Verder zijn de personeelsdossiers gedigitaliseerd vanuit het beginsel ‘Slimmer werken’ en is er een 
nieuw formulier voor de jaargesprekken geïntroduceerd. 

• Informatie werd gegeven over de taak en betekenis van vertrouwenspersonen voor de 
medewerkers via de  Medewerkersnieuwsbrief. De geestelijk verzorgers van Cardia zijn op dit 
moment de vertrouwenspersonen voor medewerkers.  Cardia is in 2017 een traject gestart om de 
vertrouwenspersoon extern te beleggen. De vertrouwenspersoon is afgelopen jaar door drie 
medewerkers benaderd. Een keer kwam het contact op initiatief van een teamleider tot stand, één 
keer vanuit een medewerker en een keer op mede-initiatief van de vertrouwenspersoon. De 
contacten varieerden van één keer een persoonlijk gesprek,  twee gesprekken en advies voor 
gesprek met leidinggevenden,  en een traject van meerdere gesprekken, huisbezoek en app-
contact.  
 

g. Gebruik van hulpmiddelen  
 

Cardia bouwt aan een evenwichtig samenspel in de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners en 
gebruikt hierbij verschillende hulpbronnen. Hulpmiddelen die worden ingezet, dienen zoveel mogelijk het 

doel van een evenwichtig samenspel tussen cliënt, informele zorg en zorgverleners. Dit doen we door 
constant na te gaan wat bewoners nodig hebben en op welke wijze de gebouwen en hulpmiddelen hier 

ondersteunend in kunnen zijn. 
 
In 2017 is gewerkt aan de vereisten op het gebied van gebruik van hulpmiddelen op de volgende punten: 

• Er is geïnvesteerd in nieuwe verpleegoproepsystemen.  
• Pilots zijn gedraaid met Boomerweb voor de dubbele controle van risicovolle medicatie.  
• Structureel wordt in een Cardia brede werkgroep het optimale gebruik van het elektronisch 

cliëntendossier en het cliëntenportal geëvalueerd en bijgesteld.  
 

h. Gebruik van Informatie 
 

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

 
In 2017 is gewerkt aan de vereisten op het gebied van gebruik van informatie op de volgende punten: 

• Eind 2016 heeft Cardia in de gehele organisatie een onafhankelijke CQ meting laten uitvoeren. De 
resultaten zijn in 2017 beschikbaar gekomen en besproken met de centrale cliëntenraad en de 
regionale cliëntenraden. De belangrijkste bevindingen betroffen vooral het niet meer volledig 
aansluiten van de dagbesteding aan de veranderende doelgroep en het ervaren verschil in 
deskundigheid bij medewerkers. De verbetermaatregelen ten aanzien van zinvolle dagbesteding 
passen bij de wens van Cardia om persoonsgerichte zorg en familieparticipatie verder vorm te 
geven. Daarnaast worden de bevindingen meegenomen als input voor (het actualiseren van) het 
beleid rond kleinschalig wonen en mantelzorgbeleid. De bevinding ten aanzien van de ervaren 
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verschillen in deskundigheid vormt input voor het scholingsbeleid, waarbij nadruk ligt op transfer 
van kennis naar de praktijk. Hierbij is er focus op leren van elkaar en reflectie op eigen handelen, 
door middel van goede voorbeelden, coaching on the job en casusbesprekingen.   

• Zorgkaart Nederland geeft ook inzicht in het oordeel van de cliënten. Op Zorgkaart Nederland zijn 
in 2017 81 reacties geplaatst.  

 Zorgkaart Nederland 
(meting April 2018) 

Landscheiding 7,6 
Tabitha 7,5 
Onderwatershof 7,7 
Duinrust 7,0 
Zorg Thuis 

- Cardia Thuishaven 
- Cardia Thuiszorg Noord 
- Cardia Thuiszorg Scheveningen 
- Cardia Thuiszorg Zuid-West 
- Cardia Thuiszorg Rijswijk 

 
 8,0 
 7,8 
 7,3 
 7,6 
 7,3 

 
• Het multidisciplinair overleg of de bespreking zorgleefplan is een goed moment om het oordeel 

van de cliënt over de zorg te inventariseren en de zorg opnieuw af te stemmen. Deze 
overleggen met de cliënt en/ of mantelzorgers worden elk half jaar gehouden.  

• Informatie van mantelzorgers wordt vooral in de directe relatie tussen EVV-er en mantelzorgers 
opgehaald. Indien mantelzorgers wettelijk vertegenwoordigers zijn of op verzoek van de cliënt, 
nemen de mantelzorgers deel aan de multidisciplinaire overleggen. Daarnaast worden voor 
mantelzorgers op elke locatie familie avonden gehouden waarbij informatie wordt gedeeld en 
opgehaald over locatie-specifieke thema’s. 

• Cardia maakt deel uit van het Planetree netwerk. Planetree Nederland vormt een sector-
overstijgend netwerk in mensgerichte zorg in Nederland en België bestaande uit verschillende 
zorgorganisaties. In 2017 is de Planetree Conferentie door een delegatie medewerkers van 
Cardia bezocht en is er een workshop verzorgd over Huiskamervieringen. In november heeft 
een groep medewerkers deelgenomen aan de Planetree Tour waarbij drie organisaties binnen 
de ouderenzorg zijn bezocht. Daarnaast is actief deelgenomen aan Planetree Kenniskringen.  

• Cardia maakt deel uit van het Actiz kwaliteitsnetwerk. Er is in 2017 4x deelgenomen aan dit 
netwerk van kwaliteitsfunctionarissen van zorgaanbieders. Er wordt kennis gedeeld tijdens de 
bijeenkomst en via het digitale platform. In 2017 is onder andere het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg aan de orde geweest. De bestuurder neemt deel aan het Platform Kwaliteit 
van Actiz. 

• Binnen de regio maakt Cardia onderdeel uit van regionale/lokale netwerken zoals  Den Haag 
Transmuraal (voor ketenzorgthema’s) , het  Haags Ontmoeten (welzijn in de wijk) en ZorgScala. 
Cardia participeert daarnaast in de Haagse Businessclub, heeft samenwerkingsverbanden met 
scholen in het kader van opleiden, stages. Ook neemt Cardia deel aan het netwerk Zorg Zijn 
Werkt. 

         

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.  
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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.  

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.  

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 2017 
verstevigd door de implementatie van het Carenzorgt portal af te ronden. Dit digitale online 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  en duurzaamheid 
Binnen Cardia wordt op diverse manieren aandacht besteed aan maatregelen ter bescherming van het 
milieu en gericht op duurzaamheid.  
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5. Financieel beleid  
 
De verkoop van locatie "Duinrust" eind 2017 hebben het resultaat en de liquiditeit in 2017 fors positief 
beïnvloed. De op dit moment ruime liquiditeitspositie wordt direct in 2018 en 2019 aangewend om de 
Thuishaven te verbouwen en nieuwbouw te plegen voor Tabitha. De grondige verbouwing en renovatie van 
een deel van locatie "Thuishaven" is eind 2017 opgestart. 
De diverse BV's die met de fusie met Stichting Duinrust waren meegekomen zijn in 2017 geliquideerd nadat 
de activiteiten waren overgenomen door Stichting Cardia-Duinrust of waren afgebouwd, beëindigd of 
overgedragen aan andere aanbieders in de zorgsector. 
Wij zijn dankbaar dat we evenals het voorgaande jaar het jaar 2017 financieel gezond hebben kunnen 
afsluiten. 
 
Resultaat 
De omzet nam in 2017 toe met 0,1% t.o.v. 2016; de WLZ-, ZVW- en WMO-gefinancierde zorg is iets 
toegenomen en de subsidies en overige zorgbaten zijn afgenomen. Het laatste mede door afbouw van 
BijdehandZorgt BV. 
De personeelslasten zijn in 2017 met 1% gedaald. Deze daling wordt mede veroorzaakt door de afbouw van 
personeel en inhuurkrachten die werkzaam waren voor de verschillende geliquideerde BV's. Het resultaat 
van € 4.940.830 ligt hoger dan in 2016. Daardoor komt de netto marge uit op 13,1% (2016: 0,2%). Dit 
hogere resultaat valt voor het overgrote deel toe te schrijven aan het resultaat op de verkoop van locatie 
Duinrust.  
De gemiddelde zorgzwaarte is in 2016 toegenomen van 4,41 in 2016 naar 4,63 per ultimo 2017. Het 
aandeel van ZZP 1, 2 en 3 is gedaald van 16% in 2016 naar 8% per ultimo 2017. 
 
Liquiditeitspositie 
De liquiditeitspositie van Stichting Cardia-Duinrust is toegenomen tot € 9,7 miljoen (2016: 4,4 miljoen). Dit 
leidt tot een current ratio per ultimo 2017 van 2,5 (2016: 1,1). De hoge stand van de liquide middelen is 
veroorzaakt door de verkoop van een van de locaties van Cardia, locatie Duinrust. De vrijgekomen 
middelen zullen worden aangewend om de verbouwing van de locatie de Thuishaven in Scheveningen en 
nieuwbouw van de locatie Tabitha te realiseren. De middelen worden derhalve op korte termijn 
geherinvesteerd in de zorg voor onze cliënten. 
 
Balanspositie per 31 december 2017 
Het vermogen bedroeg per ultimo 2017 € 10.142.701, een toename van € 4.940.830 ten opzichte van 2016. 
De solvabiliteit bedraagt daarmee 45,7% (2016: 24,8%). De budgetratio is in 2017 toegenomen naar 34,1% 
(2016: 16,7%). 
 
Vooruitblik op 2018 
Naar verwachting heeft de reguliere bedrijfsvoering een stabiel verloop. De verbouwing van locatie 
"Thuishaven" is opgestart en na voltooiing ervan medio 2018 zal de verhuizing van de bewoners van locatie 
"Duinrust" plaatsvinden. De voorbereidingen voor de nieuwbouw bij locatie "Tabitha" in 2019 zijn in volle 
gang, evenals het onderzoek naar het starten van een nieuwe locatie in Zoetermeer. 
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Bijlage 1: 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 2017 De uitgangspunten van 2016 zijn gecontinueerd en in 2017 verfijnd. Het is 
noodzakelijk dat de naam 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 de financiële bijdrage van de Stichting is 
gerealiseerd. In het activiteitenplan worden hiervan voorbeelden genoemd. 
De verfijning in 2017 is: bij de realisatie van een project komt een bordje te 
staan met de woorden (is sommige gevallen is het een opdruk) “Dit project 
is mede tot stand gekomen door financiering van de stichting Vrienden 
Cardia Tabitha”. 

Concrete uitwerking 2017 Net als in 2016 zijn we in 2017 begonnen met het werven van donateurs. 
Folders/banners worden ontwikkeld en worden verspreid. Ook maken wij 
aanvragers van “subsidie” er op attent dat verwerven van gelden bij derden 
moet worden gezien als een inspanningsverplichting.  De rolstoel 3 daagse 
is daarvan een prima voorbeeld. Door de winkeliers op het Alphons 
Diepenbrockhof meer te betrekken bij de activiteiten kan gunstig worden 
“ingekocht”. 
We konden de bewoners en de bezoekers van de dagopvang met Kerst 
verblijden met een kleine attentie; we hebben duidelijk kunnen maken dat 
de attentie afkomstig was van de vriendenstichting.  Oftewel: “Door ons 
allen voor ons allen”. 

Evaluatie beleidsplan 2017 De uitkomsten 2017 geven aan dat een aantal doelstellingen is 
geeffectueerd. 
• Rolstoel driedaags: SVCT geeft een garantie af voor het 

begrotingstekort van de driedaagse. Ook dit jaar werd slecht voor een 
gedeelte een beroep gedaan op deze garantie. De garantie was :  
€ 1.285,; de realiteit was: € 682,- 

• Muziek optredens voor allen. 
• Het schenken van tuinmeubilair; waardoor het welzijn van eenieder 

wordt bevorderd. 
 Aan de inkomstenkant konden we € 2.666, 60 bijboeken. Kleine en grote 

bedragen mochten wij als donatie ontvangen (specificatie: zie toelichting 
op de V&W rekening).  Bijzonder was de statiegeldactie bij Jumbo en de 
opbrengsten tijdens een bazaar in Tabitha. 
• De investeringen in flyers en banners (promotiemateriaal) zijn  zoals 

blijkt niet voor niets geweest. 
Organisatie/ bestuurders De organisatie wordt gevormd door het bestuur en een werkgroep. Het 

dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  De financiële administratie is in handen van het 
bedrijfsbureau Cardia. De bestuurder van de stichting Vrienden Cardia 
Tabitha worden benoemd door de bestuurder van de stichting Cardia, 
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namens de Raad van Toezicht stichting Cardia. 
Namen van de bestuurders. 

• Annelies Kloppenborg – 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 
tevens secretaris. 

• Penningmeester: Nico Rongen 
• Lid: Ria Bron namens de cliëntenraad. Ria is op 1 juni 2017 

gestopt als bestuurslid. Er is namens de cliëntenraad (m/v) 
nog geen vervanger gevonden. 

• Lid: Naomi van der Slik 
• Lid: Nanette Young – Houtman. 

Bestuursvergaderingen Er is in 2017 tweemaal een officiële bestuursvergadering gehouden en 
tweemaal een officieuze. Door zwangerschapsverlof van 2 bestuursleden in 
het 2e gedeelte van 2017 waren er onvoldoende bestuursleden aanwezig 
om formeel te vergaderen.  

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 2017 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 31-12-2017 
 
Debet 31-12-2017 31-12-2016 
Saldo Deutsche bank Nihil € 116.205,22 
Saldo Rabobank € 107.617,27 € 6.556,58 
Totaal debet € 107.617,27 €  122.761,80 
 
Credit 31-12-2017 31-12-2016 
Eigen Vermogen Stichting   €  111.541,76 € 114.093,45  
Resultaat - €   4.819,49 -€   2.551,69  

Nog te betalen kosten   €        395,00 €  10.720,04 
Terugstorten gift   €        500,00   €        500,00 
Totaal Credit   € 107.617,27 € 122.761,80 
         
Toelichting op de balans 
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- € 395,-- optreden Fratres Corona op 29 november 2017. Het bedrag is in 2018 betaald en ook in 
januari 2018 ten laste gebracht van de Stichting Vrienden Cardia Tabitha 

- € 500 staat als sinds 2015 op de balans; deze € 500 is bestemd voor de personeelsvereniging 
Tabitha. Zie ook toelichting op de balans 2015 en 2016. Het is voor het derde jaar dat er aandacht 
gevraagd wordt voor deze post; indien in 2018 het geld niet wordt overgemaakt dan zal de € 500 
geheel ten goede komen van de Stichting Vrienden Cardia Tabitha. 

Verlies – en Winstrekening 2017 Stichting Vrienden Cardia Tabitha.     
  
Baten 2017 2016 
Giften/legaten   €  1400,00 €      719,00 
Statiegeld actie   €    620,95  

Verlies 2016   €      13,00  

Opbrengst open dag   €      12,05  

Bazaar   €   505,95  

Collecte   €   114,65  

   

Totaal baten € 2666,60 €  719,00 
 
Lasten 2017 2016 
Bankkosten   €      118,48 €       263,91 
Projecten   €   7.367,61   €   3.006,78 

Totale lasten €   7.486,09 €    3.270,69 
Verlies   €   4.819,49   €   2.551,69 

     
Toelichting op de verlies en winstrekening. 

Baten: 
Giften en legaten: 
Van of ten behoeve van de volgende personen (bedrijf) werden de volgende legaten/giften ontvangen. 

- E. Wind /S.L.J. Wind € 150,- (waarvan € 100 voor de vlaggenmast) 
- Reine-Asma € 125,-- 
- Beins € 1.000 
- Blokker BV € 75,- 
- J. de Graaf – Grootveld € 50,- 
• Statiegeld Jumbo € 620,95. Indien mensen bij Jumbo het statiegeld niet bij de kassa willen laten 

verrekenen, kunnen ze het bonnetje inleveren en de geldswaarde ter beschikking stellen voor een 
goed doel. 

• Extra  statiegeld € 13;  opbrengst open dag € 12,05;  
• Bazaar november Tabitha; opbrengst € 505,95. 
• Donatie uit collecte, d.d. 20 januari 2017, van Stg. Cardia Duinrust € 114,65 

 
Lasten: 

- Tuinmeubilair;  netto € 3.401,70. Door Blokker BV werd een korting verleend van € 600,-. 
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- Dhr. Hoogeveen: ontwerpen promotie activiteiten. € 388,71. Gesplitst is: € 213,26 Roll-up-Banner 
en € 175, 45 Sepa Machtigingskaart 

- Muziektheater; € 795,- 
• Briza € 477 (optreden 24-05-2017); Willy Caribbean € 318,- (optreden d.d. 22-06-2017 ter 

gelegenheid van de ingebruikname Tuinmeubilair). 
- Fotoshoots € 160,- (activiteiten april 2017); actie Chantal 
- Rolstoel 3 daagse; € 681,83. Door de vele inspanningen van de organisatie kon extra geld worden 

gegenereerd. Hierdoor behoefde wederom niet het gehele garantiebedrag te worden 
aangesproken 

- Dhr. Hoogeveen; ontwerp advertentiekosten. € 45,37. 
- Bijdrage kerstpakketten voor bewoners en dagopvang. € 1.500,- 
- Muziektheater november 2017: € 395,-. 
- Bankkosten € 118,48. De kosten zijn aanzienlijk lager dan voorafgaande jaren, omdat alleen nog 

maar zaken wordt gedaan met de RABO.    

Vrienden van Landscheiding 
Rechtsvorm Stichting 
Statutaire naam Stichting Vrienden van Landscheiding 
Statutaire Zetel Den Haag, Isabellaland 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 van Landscheiding 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 2017 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 vrienden-landscheiding@kpnmail.nl 
Website URL De Stichting Vrienden van Landscheiding 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 
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Financiële verantwoording Vrienden van Landscheiding 
 
 Balans per 31-12-2017 van de Stichting Vrienden van Landscheiding  
 
ACTIVA 31-12-2017 
Kas €        23,21  
ING betaalrekening €        876,71 
ING kwartaalrekening €     7.000.00 
ING Bonusspaarrekening €   31.000,00 
Garanti bank €   22.000,00 
Totaal  €   61.406,24 
 
PASSIVA 31-12-2017 
Eigen vermogen per 1 januari   €  64.392,02 

- Saldo 2016 -€  2.985,78 
Totaal  €  61.406,24 

 
Verlies- en Winstrekening Stichting Vrienden van Landscheiding 
     
BATEN 2017 2016 
Giften €  2.996,21 €     947,40 
rente €    209,80 €       327,07   
Totaal € 3.206,01 €    1.274,47 

 
LASTEN 2017 2016 
Bestuurs- en bankkosten €      228,88 €     237,38 
Pasen / Kerst/ Koningsdag €   2.206,75 €    1.978,55 
Shantykoor €    113,40 €      450,00 
Aanschaf inventaris €   3.401,79 € 3.004,23 
Overige attenties €  240,97 €    399,50 
Totaal € 6.191,79 €  6.069,66 
   
Resultaat - €  2.985,78 - €  4.795,19 
 

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 
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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 31-12-2017 31-12-2016 
ING bank €  4.508,84  €  6.159,44  
ASN Bank - - 
Kas €  13,65  €       3,64  
Totaal €  4.522,49  €  6.163,08 
 
PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 
Eigen vermogen per 1 januari 
2017 

  €  6.163,08  €  3.961,66 

 €  1.640,60 -  €  2.201,42 
Totaal  €  4.522,48   €  6.163,08 

 
Verlies- en Winstrekening Stichting Vrienden van Duinrust 
     
BATEN 2017 2016 
Donaties/giften  (*)  €  5.807,97  €   2.125,00  
Nationaal Ouderenfonds  €  1.136,20  €   1.875,89 
Bazaar  €  1.585,00   €   2.212,45 
Rente ASNbank/ING €  4,09 -  
Totaal  € 8.533,26  €  6.213,34 

 
LASTEN 2017 2016 
Activiteiten Duinrust  € 9.496,92  € 3.304,06  
Kosten Postbank/ING  €      87,51   €   90,94 
Kosten Secretariaat  €     80,00  €   118,70 
kosten bazaar  €   449,53  €    438,31 
Aambi registratie  €     59,90   €     59,90 
Totaal  € 10.173,86  € 4.011,91  
 
 

Activiteiten Duinrust (*): 
de grootste uitgaven zijn:  

- tovertafel € 6,496,99 
- kerstdiner 2016 € 1507,50 

Donaties/giften  (**) 
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in dit bedrag is begrepen 2 ontvangen van sponsoren inz. Aanschaf tovertafel (€5,602,97') 
 

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 2017: 
• dhr Drs. J.Verduijn, voorzitter 
• dhr G. Mater, secretaris 
• dhr. H. Scholte, penningmeester 
• mw. A. Kool, lid 
• mw. H. Krisman, lid 

5 bestuursleden 
Geen directie/dagelijks bestuur 

Is er een persoon in dienst? Geen persoon in dienst 
Beloningsbeleid Bestuursleden van de Stichting Vrienden Onderwatershof ontvangen géén 

vergoeding; noch in de vorm van beloning, noch in de vorm van een vaste 
onkostenvergoeding. Aanwijsbare onkosten worden wel vergoed. In het 
jaar 2017 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 31-12-2017  
 
Activa 31-12-2017 31-12-2016 
Vorderingen (bloemenhuis 
Vredenburgh) 

€  60 0 

Liquide middelen € 42.790 € 46.990 
Totaal  €  42.850 € 56.990 
 
Passiva 31-12-2017 31-12-2016 
Eigen Vermogen/algemene 
reserve stand 1 januari 

€ 46.990 € 53.011 

Tekort € 6.037 - € 6.021 - 
Totaal  €  40.953 € 46.990 
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Kortlopende schulden/nog te 
betalen kosten 

31-12-2017 31-12-2016 

Bijdrage touringcar € 46.990 € 0 
Kon. Visio € 484  
Kon. conservatorium € 413 € 0 
Totaal  €  1.897 € 0 
 
Verlies – en Winstrekening 2017 Stichting Vrienden van Onderwatershof. 
         
Baten 2017 2016 
Donaties €   310 €   200 
Ontvangen rente, minus kosten €   0 €   154 

Totaal €   310 €  354 
 
Lasten 2017 2016 
Diverse uitgaven €   6.347 €  6.375 
Totale lasten € 6.347 € 6.375 
   
Tekort -   €   6.037 - €   6.021 
 
In 2017 zijn onder meer de volgende uitgaven gedaan t.b.v. Onderwatershof: 
- kerstpakketten voor de bewoners  
- kerstkaarten 
- attentie voor de PG-bewoners/vrijwilligers/kerstaarten  
- bloemen en planten 
- financiële bijdragen aan door de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten. 
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