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1.	  Inleiding	  	  
	  
Graag	  typeer	  ik	  het	  jaar	  2018	  aan	  de	  hand	  van	  onze	  drietal	  kernwaarden	  waar	  we	  net	  als	  het	  jaar	  ervoor	  bij	  
stilstonden.	  Vanuit	  ons	  hart	  voor	  zorg	  werken	  we	  met	  plezier	  en	  bezieling	  en	  zijn	  we	  deskundig.	  	  Elke	  
waarde	  stond	  ook	  in	  2018	  een	  week	  lang	  centraal.	   
	  	  
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).	  We	  hebben	  vooral	  geïnvesteerd	  in	  het	  werkplezier	  van	  onze	  
collega’s.	  Medewerkers	  die	  het	  naar	  hun	  zin	  hebben,	  stralen	  dit	  uit	  naar	  onze	  cliënten,	  de	  mensen	  waar	  we	  
onze	  dienstverlening	  voor	  doen.	  Mooie	  initiatieven	  ten	  aanzien	  van	  persoonsgerichte	  zorg	  zijn	  afgelopen	  
jaar	  tot	  ontplooiing	  gekomen.	  Daarbij	  denken	  we	  aan	  een	  bouwbord,	  belevenisgangen	  en	  voedingskaarten.	  	  
	  
In	  de	  Week	  van	  Deskundigheid	  stonden	  we	  bewust	  stil	  bij	  het	  vakmanschap	  van	  onze	  medewerkers.	  	  Cardia	  
zet	  met	  haar	  nieuwe	  ambities	  in	  op	  het	  merkbaar	  beter	  worden	  voor	  onze	  cliënten,	  voor	  onze	  
medewerkers	  en	  als	  organisatie.	  Een	  lerende	  organisatie	  die	  zich	  continu	  voortbeweegt.	  Ook	  op	  innovatie	  
hebben	  we	  in	  2018	  geïnvesteerd.	  De	  verbouwde	  woonzorglocatie	  De	  Thuishaven	  is	  van	  de	  nieuwste	  
technieken	  voorzien.	  Zo	  krijgen	  onze	  cliënten	  meer	  bewegingsvrijheid	  door	  middel	  van	  leefcirkels.	  	  
	  	  
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.	  	  Het	  aantal	  geestelijk	  verzorgers	  
hebben	  we	  uitgebreid.	  Zo	  kunnen	  medewerkers,	  cliënten	  en	  mantelzorgers	  vaker	  het	  gesprek	  aangaan	  over	  
wat	  echt	  belangrijk	  is	  in	  het	  leven.	  	  
	  	  
Ons	  streven	  is	  om	  merkbaar	  beter	  te	  zijn.	  Echt	  het	  verschil	  te	  maken	  in	  onze	  dienstverlening	  en	  als	  
werkgever.	  We	  hebben	  hier	  afgelopen	  jaar	  de	  eerste	  stappen	  in	  gezet.	  Ook	  onze	  huisstijl	  hebben	  we	  
bewust	  aangepast.	  In	  ons	  logo	  is	  nu	  een	  mens	  herkenbaar.	  De	  persoon	  staat	  centraal	  in	  alles	  wat	  we	  doen.	  
Zijn	  of	  haar	  levenswijze	  en	  levensverhaal	  is	  het	  uitgangspunt	  van	  onze	  dienstverlening.	  
	  
In	  dit	  verslag	  leggen	  we	  verantwoording	  af	  over	  het	  jaar	  2018.	  Een	  jaar	  waarin,	  na	  het	  besluit	  dat	  de	  fusie	  
met	  Respect	  Zorggroep	  niet	  door	  zou	  gaan,	  de	  organisatie	  zich	  in	  korte	  tijd	  weer	  met	  veerkracht	  en	  
flexibiliteit	  heeft	  herpakt	  en	  een	  nieuwe	  koers	  is	  ingezet.	  Een	  jaar	  waarin	  we	  als	  organisatie	  ons	  
onderscheidend	  vermogen	  hebben	  laten	  zien.	  Door	  middel	  van	  persoonsgerichte	  zorg	  maar	  ook	  door	  
voortvarend	  nieuwe	  kansen	  op	  te	  pakken.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  zijn	  onze	  nieuwe	  collega’s	  in	  de	  
oriëntatiebanen,	  wat	  in	  de	  lokale	  en	  landelijke	  media	  veel	  aandacht	  kreeg.	  
	  	  
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	  (tot	  1	  maart	  2019)	  
§ Locatie	  	  De	  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	  werd	  
tot	  oktober	  2018	  gevormd	  door	  de	  bestuurder,	  drie	  regiomanagers	  en	  een	  manager	  bedrijfsvoering	  &	  
control.	  	  Na	  deze	  datum	  is	  de	  MT	  samenstelling	  gewijzigd	  door	  een	  organisatiewijziging.	  Sindsdien	  bestaat	  
het	  uit	  twee	  regiomanagers	  intramurale	  zorg	  (waarvan	  1	  vacature),	  manager	  extramuraal,	  manager	  
innovatie	  &	  ondersteuning,	  manager	  finance	  &	  control	  en	  de	  bestuurder.	  De	  regiomanagers	  IMZ	  zijn	  
verantwoordelijk	  voor	  twee	  locaties	  met	  verpleeg-‐	  en	  verzorgingshuiszorg.	  De	  locaties	  vervullen	  een	  
wijkfunctie.	  Binnen	  de	  locaties	  sturen	  teamleiders	  de	  verschillende	  afdelingen	  aan.	  De	  teamleiders	  zorg	  
thuis	  zijn	  verantwoordelijk	  de	  wijkverpleging.	  De	  business	  unit	  huishoudelijke	  hulp	  wordt	  aangestuurd	  door	  
twee	  teamleiders	  die	  vallen	  onder	  de	  manager	  extramuraal.	  

Besturingsmodel	  
Vanuit	  een	  meerjaren	  ambitienotue	  wordt	  jaarlijks	  een	  jaarplan	  geschreven.	  De	  regio’s	  werken	  deze	  
doelstellingen	  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	  
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geloof	  inspireert	  daarin.	  We	  beseffen	  dat	  we	  deze	  zorg	  alleen	  kunnen	  bieden	  samen	  met	  de	  cliënt,	  
zijn/haar	  familie	  en	  vrienden,	  vrijwilligers	  en	  partnerorganisaties.	  	  	  
	  
De	  manier	  waarop	  wij	  ons	  onderscheiden,	  wordt	  verwoord	  in	  de	  cliëntbeloften	  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	  van	  waarde	  zijn.	  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	  	  
 
	  	   2018	   2017	   	  
Gemiddeld	  aantal	  intramurale	  cliënten	   334	   323	   	  
Aantal	  extramurale	  cliënten	  (zvw)	   532	   484	   	  
Aantal	  cliënten	  Wmo	  (indicatie,	  excl.	  subsidie)	   944	   716	   	  
Aantal	  uren	  extramurale	  productie	  (geheel	  verslagjaar)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.000	   55.459	   	  
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Aantal	  personeelsleden	  in	  loondienst	   700	   668	   	  
Gemiddeld	  aantal	  fte	  in	  loondienst	   448	   434	   	  
Totaal	  bedrijfsopbrengsten	  (in	  Euro’s)	   33.661.539	   37.966.297	   	  
Waarvan	  wettelijk	  budget	  voor	  aanvaardbare	  kosten	   24.498.508	   21.820.846	   	  
Aantal	  huurders	   208	   220	   	  

    

3.	  Bestuur,	  toezicht,	  bedrijfsvoering	  en	  medezeggenschap	  

Governancecode	  Zorg,	  Raad	  van	  Bestuur	  
Het	  bestuur	  en	  de	  RvT	  van	  Cardia	  volgen	  in	  hun	  handelen	  de	  Governancecode	  Zorg.	  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	  2018	  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	  richt	  zich	  conform	  de	  Governance	  code	  Zorg	  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.	  
	  
Toezichthoudende	  activiteiten	  
De	  RvT	  monitort	  op	  basis	  van	  algemene	  voortgangsrapportages	  van	  het	  bestuur,	  management	  rapportages,	  
periodieke	  rapportage	  rond	  de	  beleidsprioriteiten	  van	  de	  ambitienotitie,	  het	  HKZ-‐traject	  en	  cliënt-‐	  en	  
medewerkertevredenheidsonderzoeken	  en	  de	  toelichting	  van	  de	  bestuurder	  op	  deze	  stukken.	  Elke	  
vergadering	  krijgt	  de	  RvT	  een	  selectie	  van	  nieuwe	  beleidsnota’s,	  nieuwe	  regelgeving	  en	  recente	  publicaties	  
gepresenteerd.	  Hierover	  vindt	  discussie	  plaats.	  De	  RvT-‐leden	  volgen	  ieder	  jaar	  tenminste	  één	  cursus,	  extern	  
of	  intern;	  tevens	  aanvullende	  individuele	  scholing	  naar	  keuze.	  
	  
Vacatures	  RvT	  
Gedurende	  het	  fusieproces	  met	  Respect	  Zorggroep	  werd	  de	  bestaande	  vacature	  aangehouden.	  Na	  	  
stopzetting	  van	  het	  fusieproces	  besloot	  de	  RvT	  in	  maart	  2018	  de	  vacature	  in	  te	  vullen.	  De	  
remuneratiecommissie	  startte	  hiervoor	  het	  wervingstraject,	  in	  samenwerking	  met	  een	  extern	  bureau	  en	  in	  
afstemming	  met	  de	  Ondernemingsraad	  en	  de	  Centrale	  Cliëntenraad.	  Per	  september	  2018	  werd	  Prof.	  dr.	  J.	  
de	  Vries	  uit	  Den	  Haag	  benoemd	  als	  RvT	  lid.	  
Volgens	  het	  rooster	  van	  aftreden	  is	  medio	  2018	  gemeld	  dat	  de	  huidige	  voorzitter	  in	  2019	  aftreedt.	  De	  RvT	  
nam	  op	  10	  december	  2018	  een	  voorgenomen	  besluit	  om	  de	  huidige	  vice	  voorzitter	  per	  datum	  aftreden	  te	  
benoemen	  tot	  voorzitter.	  Over	  deze	  voorgenomen	  benoeming	  vond	  overleg	  plaats	  met	  de	  voorzitters	  van	  
de	  OR	  en	  CCR	  met	  positief	  resultaat.	  Intern	  volgden	  gesprekken	  over	  de	  invulling	  van	  de	  functie	  van	  vice	  
voorzitter.	  Tevens	  werd	  een	  profielschets	  opgesteld	  ter	  invulling	  van	  de	  ontstane	  vacature.	  Naar	  
verwachting	  zal	  deze	  vacature	  medio	  2019	  zijn	  vervuld.	  
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Vergaderingen	  
Er	  vonden	  zes	  plenaire	  vergaderingen	  plaats.	  De	  bestuurder	  was	  steeds	  aanwezig,	  behoudens	  het	  
agendapunt	  dat	  haar	  eigen	  functie	  betrof.	  Voorafgaand	  aan	  iedere	  vergadering	  vind	  een	  korte	  informatieve	  
rondleiding	  plaats	  op	  de	  vergaderlocatie.	  Per	  specifiek	  onderwerp	  waren	  er	  medewerkers	  in	  de	  vergadering	  
te	  gast	  voor	  een	  toelichting.	  
	  
Commissies	  
De	  RvT	  leden	  nemen	  deel	  in	  één	  of	  meerdere	  van	  de	  volgende	  deelcommissies:	  
-‐ Agendacommissie	  
-‐ Remuneratiecommissie	  
-‐ Auditcommissie	  
-‐ Commissie	  Kwaliteit,	  Veiligheid	  &	  Innovatie	  
De	  commissies	  vergaderen	  meerdere	  keren	  per	  jaar	  en	  rapporteren	  in	  iedere	  plenaire	  RvT	  vergadering.	  
	  
Contact	  met	  Ondernemingsraad,	  Centrale	  Cliëntenraad	  en	  Management	  Team	  
De	  betreffende	  portefeuillehouders	  brengen	  een	  bezoek	  aan	  de	  Centrale	  Cliëntenraad	  en	  de	  
Ondernemingsraad.	  De	  RvT	  leden	  hebben	  terugkoppeling	  gegeven	  over	  hun	  ontmoetingen	  met	  de	  
medezeggenschapsraden.	  De	  RvT	  heeft	  vastgesteld	  dat	  er	  een	  goede	  samenwerking	  is	  tussen	  bestuurder	  
en	  medezeggenschapsorganen.	  De	  medezeggenschapraden	  worden	  proactief	  betrokken,	  gehoord	  en	  om	  
advies	  dan	  wel	  instemming	  gevraagd.	  De	  vicevoorzitter	  van	  de	  RvT	  heeft,	  naar	  vaste	  gewoonte,	  de	  
regiomanagers	  bezocht	  en	  met	  hen	  van	  gedachten	  gewisseld	  over	  beleidszaken.	  
	  
Bijeenkomst	  met	  MT,	  geestelijk	  verzorgers	  en	  medezeggenschapsorganen	  
Op	  10	  september	  2018	  vond	  een	  gezamenlijke	  vergadering	  plaats	  met	  RvT,	  MT,	  Ondernemingsraad,	  
Centrale	  Cliëntenraad	  en	  geestelijk	  verzorgers.	  De	  bestuurder	  gaf	  een	  toelichting	  over	  het	  plan	  Cardia	  
Merkbaar	  beter.	  Vervolgens	  verzorgde	  mevrouw	  G.	  Ubels	  van	  Actiz	  een	  inkijk	  in	  de	  totstandkoming	  van	  het	  
Kwaliteitskader	  Verpleeghuiszorg,	  binnen	  de	  context	  van	  de	  diverse	  marktpartijen.	  Na	  deze	  uitleg	  volgde	  
een	  dialoog	  in	  groepen.	  	  
	  
Beëindiging	  fusieproces	  Cardia-‐Respect	  Zorggroep	  
De	  RvT	  en	  bestuurder	  zijn	  gedurende	  2017	  in	  gesprek	  geweest	  over	  een	  samenwerking	  en	  intentie	  tot	  fusie	  
met	  Respect	  Zorggroep.	  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.	  In	  de	  RvT	  vergadering	  van	  
21	  maart	  2018	  hebben	  RvT	  en	  bestuurder	  grondig	  gereflecteerd	  op	  het	  met	  Respect	  Zorggroep	  doorlopen	  
traject.	  	  
	  
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	  2018	  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.	  	  
De	  declaraties	  van	  de	  bestuurder	  zijn	  conform	  regelgeving	  afgetekend	  door	  de	  RvT	  voorzitter.	  
	  
Kwaliteit,	  veiligheid	  &	  innovatie	  
Vanaf	  november	  2018	  is	  de	  betreffende	  commissie	  gestart	  in	  een	  vernieuwde	  samenstelling.	  
	  
Besluitvorming	  
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De	  RvT	  heeft	  besluiten	  genomen	  betreffende:	  
§ Statutenwijziging	  Stichting	  Cardia-‐Duinrust;	  
§ Beloningen	  RvT	  en	  RvB;	  
§ Verlenging	  contract	  accountant.	  
De	  RvT	  verleende	  goedkeuring	  aan	  besluiten	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  betreffende:	  
§ De	  vaststelling	  van	  de	  Begroting	  2018	  en	  jaarrekening	  2017	  
§ Beëindiging	  fusieproces	  Cardia-‐Respect	  Zorggroep;	  
§ De	  vaststelling	  van	  het	  Jaardocument	  2017;	  
§ Businesscase	  De	  Thuishaven,	  Tabitha	  en	  Zoetermeer;	  
§ Ambitienotitie	  en	  inrichtingsplan	  Cardia	  Merkbaar	  beter;	  
§ Instelling	  Professionele	  Advies	  Raad.	  
	  
Overig	  
Andere	  onderwerpen	  van	  bespreking	  in	  het	  verslagjaar:	  
§ Maatschappelijke	  Adviesraad;	  
§ Ziekteverzuimrapportage;	  
§ Nieuwe	  huisstijl;	  
§ Werving	  personeel;	  
	  
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.	  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	  RvT	  evalueerde	  het	  eigen	  functioneren	  op	  10	  december	  2018	  aan	  
de	  hand	  van	  een	  vooraf	  door	  alle	  leden	  ingevulde	  vragenlijst.	  Met	  de	  uitkomsten	  werden	  besluiten	  en	  
verbeterpunten	  vastgesteld.	  
	  
Samenstelling	  Raad	  van	  Toezicht	  2018	  

Naam	   Aandachtsgebied	   Overige	  functies	  

Mr.	  Drs.	  C.	  (Cees)	  
Bremmer	  

§ Voorzitter	  
§ Agendacommissie	  
§ Remuneratiecommissie	  	  

§ Lid	  gemeenteraad	  Voorschoten,	  in	  die	  kwaliteit	  
o.a.	  voorzitter	  commissie	  Burger	  en	  Bestuur	  plv.	  
voorzitter	  gemeenteraad	  

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

voor	  Klachtrecht	  	  
§ Secretaris	  commissie	  Kerkklok,	  

Protestantse	  	  Gemeente	  Voorschoten	  
§ Lid	  werkgroep	  EuroDéfense	  Nederland	  van	  de	  EBN	  

Drs.	  F.	  (Frits)	  
Verschoor	  

	  

§ Vice	  voorzitter	  

§ Agendacommissie	  

§ Remuneratiecommissie	  

Toevoeging	  vanaf	  september	  
2018:	  

§ Lid	  Raad	  van	  Toezicht	  Schakelring	  	  
§ Voorzitter	  Raad	  van	  Toezicht	  Sensire	  	  
§ Lid	  Raad	  van	  Commissarissen	  Waterweg	  Wonen	  
§ Bestuurder	  Stichting	  Steigers	  
§ Bestuurder	  Vastgoed	  Beheer	  PBV	  BV	  
§ Lid	  Raad	  van	  Toezicht	  Wijzer	  in	  opvang	  en	  

onderwijs	  
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Cliëntenraad	  en	  Wet	  medezeggenschap	  cliënten	  zorgsector	  	  
Centrale	  Cliëntenraad	  2018	  	  
Content	  opgesteld	  door	  de	  voorzitter	  Centrale	  Cliëntenraad	  Henk	  Kauderer	  
	  
Cardia	  hecht	  veel	  waarde	  aan	  goede	  zorg	  voor	  haar	  cliënten.	  Niet	  alleen	  op	  papier	  maar	  in	  de	  dagelijkse	  
praktijk.	  De	  praktijk	  zoals	  die	  door	  cliënten	  wordt	  ervaren.	  	  
Veel	  aandacht	  wordt	  dan	  ook	  besteed	  aan	  de	  kunde	  en	  kwaliteit	  van	  medewerkers	  die	  in	  staat	  zijn	  die	  
goede	  en	  op	  de	  persoonlijke	  omstandigheden	  van	  de	  cliënt	  afgestemde	  zorg	  te	  verlenen.	  
Belangrijk	  is	  dat	  de	  cliënt	  die	  goede	  zorg	  in	  de	  praktijk	  daadwerkelijk	  ervaart.	  De	  mening	  en	  behoeften	  van	  
cliënten/bewoners	  is	  daarom	  erg	  belangrijk.	  Omdat	  lang	  niet	  altijd	  iedere	  bewoner	  zelf	  in	  staat	  is	  zijn	  of	  
haar	  mening	  kenbaar	  te	  maken,	  speelt	  de	  cliëntenraad	  een	  belangrijke	  rol.	  
Via	  de	  cliëntenraad	  kan	  een	  cliënt	  zijn	  of	  haar	  mening	  kenbaar	  maken.	  	  
	  
Cardia	  hecht	  er	  aan	  om	  de	  vertegenwoordiging	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  haar	  cliënten	  vorm	  te	  geven.	  Iedere	  
vestiging	  of	  locatie	  heeft	  daarom	  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	  een	  Centrale	  Cliëntenraad	  (CCR).	  In	  deze	  raad	  zitten	  één	  of	  twee	  
leden	  uit	  de	  regionale	  raad	  aangevuld	  met	  een	  onafhankelijk	  voorzitter.	  In	  de	  lokale	  raden,	  de	  RCR-‐en,	  
worden	  de	  zaken	  besproken	  die	  voor	  de	  cliënten	  van	  die	  betreffende	  vestiging	  van	  belang	  zijn.	  Iedere	  
vestiging	  behoudt	  hiermee	  zijn	  eigen	  ‘couleur	  lokale’.	  
	  
In	  de	  centrale	  raad,	  de	  CCR,	  worden	  in	  nauw	  overleg	  met	  de	  bestuurder	  de	  hoofdlijnen	  besproken	  van	  
zaken	  die	  invloed	  hebben	  op	  de	  zorg	  en	  het	  welzijn	  van	  cliënten.	  De	  detailuitvoering	  wordt	  daarna	  
vervolgens	  door	  de	  regionale	  cliëntenraden	  ter	  hand	  genomen.	  
	  

§ Auditcommissie	  

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	  	  

§ Penningmeester	  Stichting	  Muzee	  Scheveningen	  

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

§ Lid	  

§ Auditcommissie	  	  

Vanaf	  september	  2018:	  

§ Commissie	  Kwaliteit,	  
Veiligheid	  &	  Innovatie	  

§ Directeur	  efficiency	  gemeente	  Rotterdam	  	  
§ Lid	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  het	  Longfonds	  
§ Lid	  RvT	  MeanderProkino.	  

Prof.	  dr.	  J.	  
(Jolanda)	  de	  Vries	  

(lid	  vanaf	  
september	  2018)	  

§ Lid	  

§ Commissie	  Kwaliteit,	  
Veiligheid	  &	  Innovatie	  

§ Hoogleraar	  'Kwaliteit	  van	  leven'	  bij	  Tilburg	  
University	  

§ GZ-‐psycholoog,	  medisch	  manager,	  lid	  stafbestuur	  
ETZ	  (Elisabeth-‐Twee	  Steden	  ziekenhuis)	  
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Er	  gebeurt	  veel	  in	  de	  zorg	  en	  dat	  was	  zeker	  ook	  in	  2018	  het	  geval.	  Het	  zo	  lang	  mogelijk	  thuis	  wonen,	  de	  
hogere	  indicaties	  voor	  wonen	  in	  een	  zorginstelling,	  de	  door	  de	  overheid	  extra	  beschikbaar	  gestelde	  gelden,	  
het	  te	  kort	  aan	  zorgpersoneel,	  fusies,	  verbouwingen	  maar	  zeker	  ook	  hoe	  geef	  je	  persoonlijke	  zorg	  inhoud	  
en	  wat	  moet	  je	  doen	  voor	  een	  zinvolle	  dagbesteding	  voor	  mensen	  met	  een	  veelheid	  aan	  wensen	  en	  
mogelijkheden,	  waren	  onderwerp	  van	  gesprek	  binnen	  de	  cliëntenraden.	  
Goede,	  constructieve,	  open	  communicatie	  en	  wederzijds	  vertrouwen	  in	  alle	  overleggen	  is	  van	  belang	  om	  de	  
cliënten	  op	  een	  goede	  manier	  te	  vertegenwoordigen.	  
In	  2018	  zijn	  mooie	  stappen	  gezet	  en	  ook	  in	  2019	  gaan	  we	  er	  als	  cliëntenraden	  weer	  gezamenlijk	  tegenaan	  
om	  de	  persoonlijke	  zorg	  voor	  de	  cliënten	  van	  Cardia	  verder	  te	  verbeteren.	  We	  gaan	  weer	  aan	  de	  slag	  voor	  
een	  “CARDIA	  merkbaar	  beter”.	  

Ondernemingsraad	  
Algemeen	  
De	  Ondernemingsraad	  (OR)	  is	  een	  wettelijk	  vertegenwoordigend	  orgaan	  met	  eigen	  bevoegdheden.	  De	  
wettelijke	  bevoegdheden	  van	  de	  OR	  staan	  beschreven	  in	  de	  Wet	  op	  de	  Ondernemingsraden	  (WOR).	  Dit	  
betreft	  het	  informatierecht,	  het	  adviesrecht,	  het	  instemmingsrecht	  en	  het	  initiatiefrecht.	  
De	  OR	  voert	  namens	  de	  werknemers	  overleg	  met	  de	  bestuurder	  van	  Cardia	  over	  het	  algemene	  beleid	  en	  
over	  de	  werknemersbelangen	  in	  het	  bijzonder.	  Er	  vindt	  om	  de	  zes	  weken	  een	  overlegvergadering	  met	  de	  
bestuurder	  plaats.	  Daarnaast	  is	  er	  iedere	  maand	  een	  interne	  vergadering.	  De	  medewerkers	  worden	  door	  
middel	  van	  nieuwsberichten	  geïnformeerd	  over	  de	  besproken	  onderwerpen.	  	  
	  
OR	  samenstelling	  &	  verkiezingen	  
Begin	  2018	  bestond	  de	  OR	  uit	  9	  leden.	  In	  oktober	  2018	  traden	  er	  4	  leden	  af,	  waaronder	  de	  voorzitter.	  
In	  2017	  werden	  de	  OR	  verkiezingen	  uitgesteld	  in	  verband	  met	  de	  beoogde	  fusie	  tussen	  Cardia	  en	  Respect	  
Zorggroep.	  Half	  maart	  2018	  besloten	  beide	  organisaties	  dit	  proces	  te	  beëindigen.	  Vervolgens	  is	  het	  
verkiezingstraject	  opgestart	  en	  werden	  er	  in	  oktober	  2018	  verkiezingen	  gehouden.	  Door	  een	  effectieve	  
wervingscampagne	  waren	  er	  10	  kandidaten	  voor	  7	  vacatures.	  Na	  de	  OR	  verkiezingen	  was	  de	  OR	  weer	  
voltallig	  met	  11	  leden.	  
	  
De	  nieuw	  gekozen	  OR	  heeft	  de	  volgende	  missie	  &	  visie	  geformuleerd:	  
Missie	  	  
-‐ Samen	  werken	  aan	  een	  positief	  en	  gezond	  werkklimaat.	  
-‐ Een	  open	  en	  eerlijke	  communicatie	  binnen	  de	  organisatie	  
-‐ Betrokkenheid	  van	  medewerkers	  bij	  besluitvorming	  
Visie	  
De	  OR	  van	  Cardia	  ziet	  een	  organisatie	  die	  medewerkers	  bindt	  en	  boeit.	  Waar	  medewerkers	  zich	  in	  een	  
gezonde	  werkomgeving	  met	  plezier	  ontplooien	  en	  ontwikkelen.	  Waar	  iedereen	  met	  elkaar	  in	  verbinding	  
staat,	  open	  en	  eerlijk	  communiceert	  en	  waar	  veiligheid	  vanzelfsprekend	  is.	  Veranderingen	  binnen	  de	  
organisatie	  worden	  duidelijk	  aangegeven	  en	  gerealiseerd.	  
	  
OR	  commissies	  
Tot	  oktober	  2018	  had	  de	  OR	  de	  volgende	  commissies:	  Financiën,	  P&O,	  Arbo	  en	  PR.	  De	  tijdelijke	  
fusiecommissie	  werd	  na	  maart	  2018	  opgeheven.	  Na	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  OR	  zijn	  de	  commissies	  als	  
volgt	  gewijzigd:	  Financiën	  &	  Vastgoed,	  Arbo	  &	  Personeel,	  Zorg	  intra-‐	  &	  extramuraal,	  Innovatie	  &	  
Ondersteunende	  diensten,	  PR	  &	  communicatie.	  

Vergaderingen	  
De	  OR	  heeft	  in	  2018	  acht	  reguliere	  overlegvergaderingen	  met	  de	  bestuurder	  gehad	  en	  elf	  interne	  
vergaderingen.	  Daarnaast	  was	  er	  in	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2018	  nog	  sprake	  van	  een	  intensieve	  extra	  
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overlegstructuur	  in	  verband	  met	  het	  fusietraject	  Cardia-‐Respect.	  Dit	  betrof	  o.a.	  gezamenlijke	  vergaderingen	  
met	  de	  OR	  van	  Respect	  (deels	  met	  bestuurders	  en	  externe	  adviseurs),	  wekelijks	  intern	  overleg,	  overleggen	  
met	  afvaardigingen	  van	  vakbonden	  en	  een	  evaluatie	  met	  de	  voorzitter	  van	  de	  RvT.	  
	  
Adviezen	  
Advies	  juridische	  fusie	  Cardia-‐Respect	  (incl.	  organisatiestructuur	  en	  benoeming	  RvB	  en	  RvT)	  
Project	  Zoetermeer	  
Cardia	  Merkbaar	  beter/wijziging	  organisatiestructuur	  
Behandeldienst	  
Professionele	  Adviesraad	  
	  
Instemmingen	  
Opleidingsplan	  2018	  
Klokkenluidersregeling	  
AVG	  en	  functionaris	  gegevensbescherming	  
Kwaliteitsregister	  
Privacyverklaring	  sollicitanten	  en	  werknemers	  
	  
Achterbanraadpleging	  
Voor	  de	  adviesaanvraag	  over	  de	  organisatorische	  wijzigingen	  in	  het	  kader	  van	  Cardia	  Merkbaar	  beter	  heeft	  
de	  OR	  de	  medewerkers	  via	  een	  schriftelijke	  achterbanraadpleging	  om	  een	  reactie	  gevraagd.	  Dit	  heeft	  een	  
aantal	  nuttige	  aanbevelingen	  opgeleverd	  die	  zijn	  meegenomen	  in	  het	  advies	  van	  de	  OR.	  
	  
Interne/externe	  adviseurs	  
De	  OR	  nodigt	  regelmatig	  interne	  en	  externe	  deskundigen	  uit	  voor	  een	  betere	  inhoudelijke	  beoordeling	  van	  
voorstellen	  en	  notities.	  In	  mei	  was	  de	  cursusleidster	  te	  gast	  om	  de	  training	  van	  juni	  inhoudelijk	  voor	  te	  
bereiden.	  In	  augustus	  bezochten	  de	  	  teamleiders	  een	  vergadering	  om	  met	  de	  OR	  van	  gedachten	  te	  wisselen	  
over	  het	  functioneren	  van	  de	  OR	  en	  eventuele	  knelpunten	  die	  worden	  ervaren.	  In	  september	  gaf	  de	  
teamleider	  P&O	  een	  toelichting	  over	  de	  acties	  die	  zijn	  ondernomen	  om	  het	  ziekteverzuim	  te	  beïnvloeden.	  
De	  financiële	  commissie	  heeft	  contact	  gehad	  met	  de	  business	  controller	  voor	  een	  toelichting	  bij	  de	  
kwartaal-‐	  en	  jaarcijfers.	  Tijdens	  de	  adviesprocedure	  rond	  de	  samenwerking	  met	  Cardia-‐Respect	  heeft	  de	  OR	  
gebruik	  gemaakt	  van	  een	  extern	  adviseur.	  	  
	  
Overleg	  Raad	  van	  Toezicht/Centrale	  Cliëntenraad	  
In	  mei	  waren	  de	  voorzitter	  en	  een	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  te	  gast	  in	  een	  interne	  vergadering.	  
Onderwerpen	  van	  bespreking	  waren	  het	  fusietraject,	  de	  besteding	  van	  de	  extra	  gelden	  van	  de	  overheid	  en	  
de	  wervingsprocedure	  voor	  een	  RvT	  lid.	  In	  september	  vond	  een	  gezamenlijke	  bijeenkomst	  plaats	  met	  de	  
RvT,	  CCR,	  OR,	  MT	  en	  geestelijk	  verzorgers.	  In	  april	  vond	  een	  gezamenlijke	  vergadering	  met	  CCR	  en	  OR	  
plaats.	  
	  
OR	  cursussen/studiedagen	  
In	  juni	  volgden	  de	  OR	  leden	  een	  training	  over	  nieuwe	  vormen	  van	  medezeggenschap,	  als	  voorbereiding	  op	  
de	  nieuw	  te	  vormen	  OR	  na	  oktober	  2018.	  
	  
Oprichting	  PAR	  
Vanuit	  het	  kwaliteitskader	  verpleeghuiszorg	  is	  professionele	  inbreng	  een	  vereiste	  in	  de	  aansturing	  van	  de	  
organisatie	  door	  ten	  minste	  structureel	  overleg	  tussen	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  en	  vertegenwoordigers	  van	  
specialist	  ouderengeneeskunde,	  verpleegkundigen	  of	  psychosociaal	  zorgverleners.	  Een	  Verpleegkundige	  
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Advies	  Raad	  of	  Professionele	  Advies	  Raad	  adviseert	  de	  RvB	  over	  zorginhoud	  en	  beroepsontwikkeling.	  
Zodoende	  zijn	  verpleegkundigen	  en	  verzorgenden	  beroepsinhoudelijk	  vertegenwoordigd,	  zowel	  in	  het	  
primair	  proces	  als	  in	  managementprocessen	  en	  strategisch	  beleid.	  	  De	  beroepsinhoudelijke	  inbreng	  op	  
strategisch	  niveau	  heeft	  als	  meerwaarde	  om	  de	  kwaliteit	  van	  zorg	  te	  waarborgen,	  verder	  te	  verbeteren	  en	  
het	  beleid	  beter	  te	  laten	  aansluiten	  bij	  de	  professionele	  beroepsuitoefening.	  
In	  de	  langdurige	  zorg	  is	  multidisciplinaire	  samenwerking	  rond	  de	  cliënt	  gebruikelijk.	  In	  lijn	  daarmee	  kiest	  
Cardia	  ervoor	  om	  het	  behandelteam	  te	  vertegenwoordigen	  in	  de	  beroepsinhoudelijke	  adviesraad.	  
Zodoende	  kan	  de	  multidisciplinaire	  professionele	  adviesraad	  vanuit	  de	  beroepsinhoud	  een	  rol	  vervullen	  bij	  
een	  vernieuwende	  en	  integrale	  visie	  op	  behandeling	  en	  zorg.	  Deze	  raad	  vertegenwoordigt	  zowel	  de	  
intramurale	  als	  extramurale	  zorg.	  	  
Cardia	  heeft	  in	  2018	  beleid	  en	  reglementen	  opgesteld	  rond	  een	  Professionele	  AdviesRaad.	  	  
De	  keuzes	  voor	  inrichting	  van	  deze	  raad	  heeft	  het	  bestuur	  zorgvuldig	  afgestemd	  met	  het	  management	  
team,	  de	  centrale	  kwaliteitscommissie,	  de	  Raad	  van	  Toezicht,	  Centrale	  Cliëntenraad	  en	  Ondernemingsraad.	  
In	  2019	  zal	  de	  werving	  van	  kandidaten	  plaats	  vinden	  en	  zal	  de	  adviesraad	  daadwerkelijk	  haar	  rol	  oppakken.	  	  

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	  2018	  	  éénmaal	  bij	  elkaar	  ,	  op	  13	  juli	  2018	  in	  aanwezigheid	  van	  de	  
voorzitter	  RvT	  en	  bestuurder.	  

Vriendenstichtingen	  Cardia	  
Stichting	  Cardia-‐Duinrust	  heeft	  de	  volgende	  verbonden	  stichtingen	  en	  vennootschappen	  waarmee	  niet	  
wordt	  geconsolideerd:	  
Stichting	  Vrienden	  van	  Duinrust,	  stichting	  Vrienden	  van	  Landscheiding,	  stichting	  Vrienden	  van	  
Onderwatershof	  en	  stichting	  Vrienden	  van	  Tabitha.	  
	  	  
De	  ”Vrienden	  van”	  besturen	  stellen	  zelf	  een	  activiteitenververslag	  en	  een	  jaarrekening	  op	  en	  publiceren	  
deze	  	  gegevens.	  Bij	  Cardia	  hebben	  de	  verschillende	  ”Vrienden	  van”	  geen	  eigen	  website.	  De	  gegevens	  
kunnen	  gepubliceerd	  worden	  op	  www.anbi.nl	  en	  de	  website	  van	  Cardia.	  
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4.	  Beleid,	  inspanningen	  en	  prestaties	  
	  

Meerjarenbeleid	  
In	  de	  ambitienotitie	  ‘Mét	  bezieling,	  mét	  u‘	  stonden	  de	  strategische	  beleidsdoelen	  beschreven	  voor	  
de	  periode	  2017-‐2018.	  Dit	  plan	  gaf	  invulling	  aan	  de	  vormgeving	  van	  de	  organisatie,	  vanuit	  de	  kern	  
‘hart	  voor	  zorg’	  en	  de	  drijfveren.	  Het	  waarmaken	  van	  onze	  clientbelofte	  is	  daarbij	  leidend	  voor	  de	  
ambities.	  De	  tweede	  ambitie	  was	  het	  optimaliseren	  van	  de	  organisatieomvang	  voor	  een	  
toekomstbestendige	  zorg.	  Deze	  ambities	  waren	  vertaald	  in	  vijf	  thema’s:	  goede	  kwaliteit,	  vinden	  &	  
binden,	  bezielende	  collega’s,	  gastvrij	  Cardia	  en	  slim	  organiseren.	  In	  de	  organisatie	  zijn,	  na	  de	  fusie	  
Cardia-‐Duinrust,	  activiteiten	  en	  processen	  geïntegreerd	  en	  verbeterd	  om	  een	  hoge	  kwaliteit	  van	  
zorg	  en	  een	  gezonde	  bedrijfsvoering	  te	  kunnen	  realiseren.	  In	  deze	  periode	  heeft	  een	  fusieverkenning	  
tussen	  Cardia	  en	  Respect	  Zorggroep	  plaatsgevonden,	  die	  niet	  levensvatbaar	  bleek.	  Dit	  besluit	  versterkte	  de	  
motivatie	  om	  te	  groeien	  als	  christelijke	  zorgorganisatie	  in	  de	  regio	  Haaglanden	  en	  de	  eigen	  organisatie	  
innovatief	  door	  te	  ontwikkelen.	  De	  grootte	  en	  wendbaarheid	  van	  Cardia	  biedt	  daarvoor	  volop	  kansen.	  Het	  
eigenstandig	  groeien	  en	  doorontwikkelen	  vormt	  de	  basis	  voor	  de	  ambities	  voor	  de	  komende	  jaren	  voor	  
Cardia.	  Het	  motto	  voor	  de	  beleidsperiode	  2018-‐2020	  is	  dan	  ook:	  Cardia	  Merkbaar	  Beter.	  Merkbaar	  Beter	  
voor	  cliënten	  en	  medewerkers	  en	  als	  organisatie	  door	  duurzaam	  te	  ontwikkelen,	  te	  groeien	  en	  te	  
ontzorgen.	  	  	  
	  
	  
Landelijke	  ontwikkelingen	  
De	  belangrijkste	  landelijke	  ontwikkelingen	  zijn	  in	  het	  kort:	  	  

• Het	  effect	  van	  de	  dubbele	  vergrijzing:	  De	  zorgkosten	  stijgen	  en	  er	  is	  minder	  aanbod	  van	  arbeid.	  Het	  
gevolg	  is	  een	  steeds	  krappere	  arbeidsmarkt	  voor	  zorgpersoneel.	  Dit	  vraagt	  om	  passend	  gebruik	  van	  
zorg	  (doelmatigheid).	  Oplossingen	  worden	  gezocht	  in	  substitutie	  van	  zorg	  (generalistisch	  waar	  het	  
kan	  en	  specialistisch	  waar	  het	  moet),	  stimuleren	  van	  zelfzorg	  en	  informele	  zorg,	  nieuwe	  vormen	  
van	  bekostiging	  en	  technologische	  oplossingen.	  	  

• De	  stem	  van	  de	  cliënt:	  De	  cliënt	  wordt	  steeds	  mondiger	  en	  vraagt	  om	  het	  verzachten	  van	  het	  lijden	  
dat	  gepaard	  gaat	  met	  ziekte	  en	  kwetsbaarheid.	  Organisaties	  dienen	  aandacht	  te	  hebben	  voor	  regie	  
en	  inspraak	  van	  de	  cliënt,	  het	  actief	  betrekken,	  begrijpelijke	  informatie	  geven	  en	  samen	  beslissen.	  	  

• Kwaliteit	  en	  toenemende	  complexiteit	  van	  zorg:	  Het	  Kwaliteitskader	  Verpleeghuiszorg	  gaat	  uit	  van	  
persoonsgerichte	  zorg	  en	  scherpt	  de	  kwaliteitseisen	  aan.	  Eigen	  regie	  en	  zelfredzaamheid	  van	  de	  
cliënt	  spelen	  een	  belangrijke	  rol.	  Zorgorganisaties	  kunnen	  extra	  middelen	  ontvangen	  voor	  meer	  
personeel	  en	  aandacht	  voor	  de	  bewoner.	  	  

• Aandacht	  voor	  voldoende	  gezonde,	  gemotiveerde	  en	  deskundige	  medewerkers.	  	  
De	  krapte	  op	  de	  arbeidsmarkt	  van	  zorgmedewerkers	  groeit,	  met	  name	  in	  de	  thuiszorg.	  Hierdoor	  
wordt	  de	  groei	  in	  de	  wijkverpleging	  beperkt.	  Een	  belangrijk	  punt	  van	  aandacht	  hierbij	  is	  de	  
ongewenste	  uitstroom	  van	  personeel	  en	  het	  ziekteverzuim.	  Het	  binden	  en	  boeien	  van	  
medewerkers	  en	  het	  opleiden	  van	  een	  nieuwe	  generatie	  zorgmedewerkers	  zijn	  cruciaal.	  	  

• In	  de	  thuiszorg	  neemt	  de	  complexiteit	  bij	  ouderen	  die	  thuis	  wonen	  toe.	  Het	  kwaliteitskader	  
Wijkverpleging	  sluit	  hierop	  aan.	  Het	  vraagt	  om	  een	  betere	  samenwerking	  tussen	  organisaties	  om	  de	  
ketenzorg	  te	  versterken.	  	  

• De	  medewerker	  onder	  druk:	  Van	  medewerkers	  in	  de	  zorg	  wordt	  gevraagd	  dat	  ze	  zich	  blijven	  
ontwikkelen	  om	  in	  te	  kunnen	  spelen	  op	  deze	  veranderingen.	  Daarnaast	  worden	  medewerkers	  
belast	  omdat	  ze	  langer	  moeten	  blijven	  doorwerken	  door	  de	  steeds	  hogere	  pensioenleeftijd.	  Ook	  
wordt	  er	  van	  hen	  verwacht	  dat	  ze	  hun	  leven	  lang	  blijven	  leren	  en	  hebben	  ze	  te	  maken	  met	  een	  
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toenemende	  diversiteit	  in	  de	  samenleving	  (taal,	  leefstijl,	  geloof,	  cultuur).	  Dit	  vraagt	  om	  
aanpassingsvermogen	  en	  veranderbereidheid	  bij	  de	  medewerkers	  en	  goede	  ondersteuning	  van	  de	  
organisatie	  hierop.	  	  

• Duurzaamheid	  als	  een	  maatschappelijke	  opgave	  voor	  behoud	  van	  een	  leefbare	  wereld:	  Het	  
beperken	  van	  (energie)	  verspilling,	  aanwenden	  van	  groene	  vormen	  van	  energie,	  ecologisch-‐
duurzaam	  bouwen	  (green	  building	  design)	  zijn	  voorbeelden	  die	  bijdragen	  aan	  niet	  alleen	  een	  
leefbare	  wereld	  maar	  ook	  betaalbare	  zorg.	  	  

	  
	  
Strategische	  prioriteiten	  
De	  stichting	  Cardia-‐Duinrust	  had	  in	  2018	  een	  pittige	  opgave	  te	  vervullen.	  Vanuit	  het	  belang	  van	  
schaalgrootte	  voor	  een	  robuuste	  organisatie,	  werd	  er	  in	  de	  eerste	  maanden	  van	  2018	  hard	  gewerkt	  aan	  de	  
voorbereidingen	  op	  de	  voorgenomen	  fusie	  met	  Respect	  Zorggroep.	  Na	  het	  besluit	  dat	  een	  fusie	  niet	  
levensvatbaar	  was,	  heeft	  de	  organisatie	  doorgepakt	  op	  de	  bekrachtiging	  van	  de	  eigen	  identiteit	  en	  de	  
strategische	  koers.	  	  
	  
De	  (landelijke)	  ontwikkelingen	  hebben	  impact	  op	  strategische	  doelen	  van	  Cardia	  op	  de	  thema’s	  goede	  
kwaliteit,	  vinden	  &	  binden,	  bezielende	  collega’s,	  gastvrij	  Cardia	  en	  slim	  organiseren.	  	  
	  
Algemeen	  beleid	  2018	  
Passend	  bij	  de	  strategische	  doelen	  zijn	  veel	  resultaten	  in	  2018	  behaald.	  	  
	  
•	  Goede	  kwaliteit;	  	  
	  
Cardia	  biedt	  goede	  en	  persoonsgerichte	  zorg	  aan	  cliënten	  thuis	  en	  in	  de	  locaties,	  ook	  als	  deze	  complexer	  
wordt	  door	  de	  toegenomen	  zorgzwaarte.	  	  
	  
In	  de	  paragraaf	  algemeen	  kwaliteitsbeleid	  (zie	  hieronder)	  wordt	  nader	  ingegaan	  op	  de	  implementatie	  van	  
het	  Kwaliteitskader.	  	  
	  

• Focus	  op	  Zorg	  Thuis:	  	  Met	  de	  toenemende	  complexiteit	  in	  de	  extramurale	  zorg,	  is	  focus	  op	  dit	  vlak	  
essentieel.	  	  Een	  clustermanager	  Zorg	  Thuis	  is	  aangesteld	  om	  doorontwikkeling	  en	  groei	  in	  de	  
extramurale	  zorg	  te	  kunnen	  realiseren.	  	  

	  
• Integraal	  wijkteam	  

Cardia	  heeft	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  geïnvesteerd	  in	  het	  ontwikkelen	  van	  integrale	  wijkteams.	  Het	  
gaat	  hier	  om	  een	  team	  van	  professionals	  met	  verschillende	  achtergronden	  die	  de	  hulpvragen	  van	  
de	  cliënt	  integraal	  aanpakken.	  De	  volgende	  disciplines	  zijn	  hierbij	  betrokken:	  

o Wijkverpleegkundigen	  
o Casemanagers	  
o Individueel	  begeleiders	  
o Algemeen	  maatschappelijk	  werkers	  
o Huishoudelijke	  hulp	  
o Coördinatoren	  van	  de	  ontmoetingscentra	  

De	  medewerkers	  uit	  het	  integrale	  wijkteam	  kennen	  elkaar	  persoonlijk	  en	  hebben	  kennis	  van	  elkaars	  
werkveld.	  Op	  deze	  manier	  weet	  men	  van	  elkaar	  voor	  welke	  ondersteuningsvragen	  van	  de	  cliënt	  de	  
andere	  disciplines	  ingezet	  kunnen	  worden.	  Ook	  de	  teams	  en	  functiegroepen	  onderling	  hebben	  
structurele	  overlegmomenten.	  In	  deze	  overleggen	  houden	  de	  medewerkers	  elkaar	  op	  de	  hoogte	  
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van	  wet-‐	  en	  regelgeving,	  organisatieprocessen	  en	  ontwikkelingen	  rondom	  de	  verschillende	  
financieringsstromen.	  Daarnaast	  bespreken	  ze	  via	  een	  speciale	  intervisiemethodiek	  integraal	  
bepaalde	  casuïstiek.	  

• Er	  zijn	  voorbereidingen	  getroffen	  voor	  de	  opening	  van	  de	  nieuwe	  ontmoetingscentra	  in	  de	  locaties	  
Onderwaterhof	  en	  De	  Thuishaven	  

• Voorbereidingen	  zijn	  getroffen	  voor	  de	  overgang	  naar	  een	  nieuwe	  behandeldienst	  en	  apotheek	  om	  
de	  persoonlijke	  zorg	  te	  bieden	  zoals	  we	  dit	  wensen.	  	  

	  
•	  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.	  	  
	  

• Voorbereidingen	  zijn	  getroffen	  voor	  het	  openen	  van	  een	  klantbureau	  als	  centraal	  punt	  dat	  goed	  
bereikbaar	  is	  voor	  nieuwe	  cliënten.	  Opening	  vond	  inmiddels	  plaats.	  	  	  	  

• Het	  diensten	  en	  activiteitenaanbod	  is	  goed	  vindbaar	  via	  diverse	  communicatiemiddelen.	  
Mantelzorgers	  en	  vrijwilligers	  worden	  actief	  betrokken	  bij	  de	  locaties	  en	  bij	  het	  leven	  op	  de	  
huiskamers.	  	  

• Om	  ook	  in	  Rijswijk	  WMO	  producten	  te	  kunnen	  gaan	  leveren,	  is	  Cardia	  een	  samenwerking	  
aangegaan	  met	  Ipse	  de	  Bruggen	  Maatwerk.	  	  

• 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.	  	  
	  

• Middels	  de	  kwaliteitsgelden	  verpleeghuiszorg	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  meer	  personeel	  aan	  te	  
trekken	  vanaf	  2019.	  Dit	  moet	  echter	  plaatsvinden	  in	  een	  toenemende	  krapte	  op	  de	  arbeidsmarkt	  
ten	  aanzien	  van	  zorgmedewerkers	  van	  niveau	  3	  en	  hoger.	  Via	  gerichte	  arbeidsmarktcampagnes	  zijn	  
de	  voorbereidingen	  getroffen	  om	  medewerkers	  in	  zorg	  en	  welzijnsfuncties	  aan	  te	  trekken.	  Hiertoe	  
is	  ook	  een	  nieuwe	  huisstijl	  ontwikkeld,	  waarbij	  Cardia	  meer	  opvalt	  in	  de	  drukke	  Haagse	  zorgmarkt	  
voor	  zowel	  cliënten	  als	  personeel.	  Om	  meer	  mensen	  aan	  te	  trekken	  voor	  de	  zorg,	  is	  gestart	  met	  de	  
zogenaamde	  oriëntatiebanen,	  welke	  mogelijk	  werden	  vanuit	  de	  nieuwe	  CAO.	  Deze	  bleken	  zeer	  
succesvol.	  	  

• Een	  MD	  programma	  voor	  teamleiders	  is	  in	  het	  najaar	  van	  start	  gegaan.	  Per	  dagdeel	  staat	  een	  ander	  
aspect	  van	  leiderschap	  centraal.	  	  	  	  

• Rond	  de	  medewerkerswaarden	  zijn	  weken	  met	  leuke	  en	  inspirerende	  activiteiten	  georganiseerd.	  	  
	  

•	  Gastvrij	  Cardia;	  	  
	  
De	  locaties	  hebben	  een	  gastvrije	  uitstraling	  en	  zijn	  plezierig	  om	  in	  te	  werken.	  	  
	  

• De	  Thuishaven	  is	  gerenoveerd	  en	  gemoderniseerd.	  De	  voorbereidingen	  van	  de	  verhuizing	  van	  de	  
bewoners	  van	  de	  locatie	  Duinrust	  naar	  De	  Thuishaven	  vonden	  plaats.	  	  

• De	  voorbereidingen	  op	  de	  hernieuwbouw	  van	  Tabitha	  zijn	  in	  gang	  gezet.	  	  
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• Onderwatershof	  heeft	  voorbereidingen	  getroffen	  om	  meer	  bewoners	  kleinschalige	  
psychogeriatische	  zorg	  te	  kunnen	  bieden.	  	  

• Op	  alle	  locaties	  worden	  mensen	  uit	  de	  wijk	  en	  bezoekers	  gastvrij	  ontvangen.	  	  
• In	  Landscheiding	  en	  Tabitha	  is	  geïnvesteerd	  op	  het	  aantrekkelijk	  maken	  van	  de	  gangen	  middels	  

bestickering	  en	  is	  geurbeleving	  ingezet.	  	  
• Bij	  Landscheiding	  zijn	  de	  voorbereidingen	  gestart	  voor	  de	  beleeftuin	  (inmiddels	  geopend).	  

	  
•	  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	  sturingsinformatie	  is	  verder	  ontwikkeld.	  	  
• De	  knelpunten	  in	  de	  ICT	  infrastructuur	  zijn	  in	  kaart	  gebracht	  en	  er	  zijn	  verbeteringen	  aangebracht	  

in	  telefonie	  en	  wifi.	  	  
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5.	  Verantwoording	  	  kwaliteitsplan	  Kwaliteitskader	  verpleeghuiszorg	  
	  
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	  en	  levenswijze	  van	  de	  cliënt.	  Er	  is	  aandacht	  voor	  ieder	  persoonlijk	  en	  een	  ieder	  voelt	  zich	  
persoonlijk	  gekend.	  	  
	  
In	  2018	  is	  gewerkt	  aan	  persoonsgerichte	  zorg	  en	  ondersteuning	  op	  de	  volgende	  punten:	  	  

• Alle	  nieuwe	  medewerkers	  hebben	  het	  Planetree	  gedachtegoed	  ervaren	  via	  de	  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	  2018	  is	  de	  methodiek	  ‘U	  woont	  nu	  hier’	  vervolgd	  door	  organisatie	  brede	  bijeenkomsten	  en	  e-‐
learningstrajecten	  voor	  nieuwe	  medewerkers.	  	  

• In	  2018	  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	  2018	  zijn	  twee	  groepen	  
van	  de	  locaties	  Duinrust	  en	  Landscheiding	  gestart.	  Per	  groep	  betreft	  dit	  ongeveer	  12	  personen	  
vanuit	  de	  verschillende	  afdelingen	  van	  de	  locaties.	  In	  de	  zomer	  2018	  is	  het	  programma	  
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Waardigheid	  en	  Trots	  intern	  en	  extern	  geëvalueerd	  met	  positieve	  bevindingen.	  De	  geleerde	  lessen	  
van	  Cardia	  zijn	  gedeeld	  met	  het	  zorgveld.	  

• Binnen	  het	  programma	  Samen	  Verschil	  Maken	  zijn	  medewerkers	  aan	  de	  slag	  gegaan	  om	  het	  
levensverhaal	  op	  een	  goede	  en	  haalbare	  wijze	  te	  borgen	  in	  het	  zorgdossier.	  Deze	  inzichten	  zijn	  
meegenomen	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  werkwijze	  die	  voor	  alle	  bewoners	  en	  familie	  haalbaar	  
zijn.	  Dit	  zal	  in	  2019	  worden	  uitgerold.	  

• In	  november	  en	  december	  2018	  is	  een	  kwantitatieve	  vragenlijst	  uitgezet	  onder	  familie	  van	  
bewoners	  van	  de	  verpleeghuizen.	  De	  vragen	  betreffen	  de	  thema’s	  van	  het	  kader	  verpleeghuiszorg.	  
De	  resultaten	  komen	  in	  2019	  beschikbaar.	  

 
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.	  	  

• 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	  geregeld	  
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	  prettige,	  schone	  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	  2018	  is	  gewerkt	  aan	  wonen	  en	  welzijn	  op	  de	  volgende	  punten:	  	  

• Cardia	  wil	  zoveel	  mogelijk	  familie	  optimaal	  betrekken.	  Hiertoe	  worden	  regelmatig	  familieavonden	  
georganiseerd	  en	  	  wordt	  de	  familie	  op	  andere	  wijzen	  ondersteund.	  	  

• 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	  periodiek	  een	  moreel	  beraad	  georganiseerd	  waar	  
zingevingsvraagstukken	  maar	  ook	  ethische	  vraagstukken,	  onder	  leiding	  van	  een	  deskundige	  (veelal	  
de	  geestelijk	  verzorger)	  worden	  besproken.	  	  
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• 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.	  Vanuit	  Samen	  Verschil	  Maken	  zijn	  onder	  meer	  
initiatieven	  ontstaan	  als	  de	  belevingsgerichte	  gangen	  en	  samen	  het	  menu	  samenstellen	  voor	  de	  
avondmaaltijd.	  	  	  	  

• In	  het	  kader	  van	  meer	  wooncomfort	  zijn	  diverse	  zorgafdelingen	  meer	  kleinschalig	  ingericht,	  met	  
gezellige	  huiskamers	  als	  middelpunt.	  Medewerkers	  geven	  hier	  steeds	  meer	  zelf	  vorm	  aan.	  

• Op	  de	  locatie	  Duinrust	  zijn	  de	  facilitaire	  medewerkers	  aan	  de	  zorgteams	  verbonden	  en	  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	  en	  ontvangen	  scholing	  en	  begeleiding	  bij	  hun	  activiteiten	  met	  
bewoners	  met	  dementie.	  

• De	  audit	  op	  hygiëne	  en	  infectiepreventie	  heeft	  plaats	  gevonden	  en	  voorbereidingen	  zijn	  getroffen	  
voor	  een	  overeenkomst	  met	  een	  ziekenhuishygiënist.	  

• De	  visie	  op	  kleinschalig	  wonen	  is	  ontwikkeld.	  Medewerkers	  zijn	  meegenomen	  in	  de	  competenties	  
die	  hierbij	  nodig	  zijn.	  Zij	  worden	  hierop	  gecoacht.	  

	  
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	  2018	  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	  2018	  betreffen	  medicatie-‐incidenten.	  De	  
commissie	  medicatieveiligheid	  bestaat	  uit	  aandachtsvelders	  en	  een	  beleidsadviseur	  en	  analyseert	  
periodiek	  alle	  incidenten.	  Vanwege	  structurele	  knelpunten	  in	  de	  samenwerking	  met	  de	  apotheek,	  is	  
ervoor	  gekozen	  om	  versneld	  over	  te	  gaan	  naar	  een	  nieuwe	  apotheek.	  De	  aanbesteding	  voor	  de	  
nieuwe	  apotheek	  is	  ondersteund	  met	  externe	  expertise.	  Audits	  op	  het	  medicatiedistributie	  vonden	  
plaats.	  Dit	  leidde	  tot	  verhoogd	  bewustzijn	  in	  de	  teams	  en	  aanscherping	  van	  handelszwijzen.	  
Voorbereidingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  overgang	  van	  apotheek	  hebben	  plaatsgevonden,	  waarbij	  
medicatiebeleid	  en	  dergelijke	  zijn	  geactualiseerd.	  In	  2019	  gaat	  Cardia	  samenwerken	  met	  een	  
andere	  apotheek.	  

• Antipsychoticagebruik,	  decubitus	  en	  inzet	  VBM.	  	  
Middels	  deelname	  aan	  de	  zorginhoudelijke	  risicofactoren	  is	  inzicht	  op	  organisatieniveau	  gekregen	  
in	  antipsychoticagebruik,	  het	  voorkomen	  van	  decubitus	  en	  inzet	  van	  vrijheidsbeperkende	  
maatregelen.	  Deze	  resultaten	  zijn	  besproken	  op	  de	  locaties	  met	  behandeldiensten	  en	  in	  de	  
kwaliteitscommissie.	  Er	  bleken	  geen	  extra	  acties	  hierop	  nodig.	  	  

• Inzicht	  in	  aantal	  ongeplande	  opnames	  ziekenhuis	  of	  SEH.	  	  
Op	  clientniveau	  zijn	  opnames	  in	  het	  ziekenhuis	  of	  SEH	  terug	  te	  vinden.	  Behandeldiensten	  zijn	  
terughoudend	  om	  bewoners	  in	  te	  sturen.	  
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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	  2018	  is	  gewerkt	  aan	  de	  vereisten	  op	  het	  gebied	  van	  leren	  en	  werken	  aan	  kwaliteit	  op	  de	  volgende	  
punten:	  	  

• In	  een	  integrale	  kwartaalrapportage	  beschrijft	  de	  manager	  het	  beleid,	  financiële	  indicatoren	  en	  
kwaliteitsindicatoren.	  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.	  Aandachtspunten	  vanuit	  de	  teams	  worden	  door	  de	  
teamleiders	  voorgelegd	  aan	  de	  manager	  of	  bijvoorbeeld	  aan	  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	  2018	  heeft	  een	  
succesvolle	  vervolgaudit	  door	  Dekra	  plaatsgevonden.	  	  

• Medewerkers	  kunnen	  veilig	  incidenten	  melden	  ten	  aanzien	  van	  cliënten,	  arbeidsomstandigheden	  
en	  informatiebeveiliging	  en	  de	  gemelde	  incidenten	  worden	  meegenomen	  in	  het	  leerproces	  in	  de	  
organisatie.	  De	  incidenten	  geven	  inzicht	  in	  de	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  maar	  ook	  in	  de	  
verbetermogelijkheden.	  Indien	  er	  sprake	  was	  van	  een	  (mogelijke)	  calamiteit,	  is	  gebruik	  gemaakt	  
van	  de	  Prisma-‐Light	  methodiek	  voor	  het	  bepalen	  van	  oorzaken.	  	  

• Het	  strategisch	  opleidingsplan	  is	  uitgevoerd.	  Een	  extra	  praktijkopleider	  is	  aangenomen.	  
• Cardia	  is	  onderdeel	  geworden	  van	  het	  lerend	  netwerk	  in	  de	  Haagse	  regio:	  Community	  of	  Practice.	  

In	  dit	  netwerk	  wil	  Cardia	  leren	  van	  elkaar	  en	  innovatie	  bevorderen.	  In	  dit	  netwerk	  zijn	  de	  
kwaliteitsplannen	  besproken.	  

	  
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	  2018	  is	  gewerkt	  aan	  leiderschap,	  governance	  en	  management	  op	  de	  volgende	  punten:	  	  

• Beleid	  en	  reglementen	  zijn	  voor	  een	  Professionele	  Adviesraad	  opgesteld	  in	  nauwe	  afstemming	  met	  
het	  MT,	  ondernemingsraad	  en	  clientenraad.	  In	  2019	  vindt	  de	  werving	  van	  leden	  plaats.	  	  

• De	  raad	  van	  bestuur	  en	  MT	  lopen	  regelmatig	  mee	  met	  de	  zorg	  en	  vertellen	  over	  bevindingen	  in	  de	  
cliëntenraad.	  	  

• De	  leiderschapsstijl	  wordt	  verder	  ontwikkeld	  door	  de	  opzet	  van	  een	  MD-‐programma.	  
• Het	  Kwaliteitskader	  en	  het	  kwaliteitsplan	  zijn	  bespreekpunten	  geweest	  op	  alle	  niveaus	  van	  de	  

organisatie	  en	  zijn	  geborgd	  in	  de	  beleidscyclus.	  
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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	  dat	  medewerkers	  maatwerk	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  cliënt.	  	  
	  
In	  2018	  is	  gewerkt	  aan	  de	  vereisten	  op	  het	  gebied	  van	  personeel	  op	  de	  volgende	  punten:	  	  

• Gezien	  het	  belang	  van	  de	  werving	  van	  nieuwe	  medewerkers	  en	  leerlingen,	  is	  er	  nog	  meer	  
inspanning	  op	  dit	  terrein	  geleverd.	  In	  dat	  verband	  is	  er	  een	  tweedee	  recruiter	  aangetrokken.	  

• Nieuw	  in	  2018	  was	  het	  aantrekken	  van	  de	  zogenaamde	  oriëntatiebaners.	  Een	  initiatief	  vanuit	  de	  
cao	  partijen	  waarbij	  mensen	  zich	  kunnen	  oriënteren	  binnen	  de	  VVT.	  Cardia	  heeft	  hier	  direct	  en	  
adequaat	  op	  gereageerd.	  In	  het	  najaar	  van	  2018	  gestart	  met	  vijf	  oriëntatiebaners.	  Vier	  van	  de	  vijf	  
zijn	  doorgestroomd	  naar	  een	  interne	  opleiding.	  Hiermee	  heeft	  Cardia	  media	  aandacht	  getrokken	  en	  
heeft	  Cardia	  dit	  succesvolle	  voorbeeld	  gedeeld	  met	  collega	  organisaties.	  Dit	  initiatief	  wordt	  
voortgezet,	  ieder	  kwartaal	  starten	  we	  met	  een	  nieuwe	  groep	  zij-‐instromers.	  	  

• Vanuit	  het	  belang	  van	  behoud	  van	  goede	  medewerkers	  heeft	  Cardia	  –	  mede	  naar	  aanleiding	  van	  
het	  in	  2017	  uitgevoerde	  onderzoek	  onder	  zorgmedewerkers	  –	  nog	  meer	  ingezet	  op	  het	  aanbieden	  
van	  aantrekkelijke	  secundaire	  arbeidsvoorwaarden.	  Denk	  hierbij	  aan	  het	  faciliteren	  bij	  het	  
voordeliger	  aanschaffen	  van	  een	  nieuwe	  fiets,	  computer	  of	  een	  tablet	  en	  het	  voordeliger	  fitnessen	  
en	  sporten.	  

• Om	  nog	  meer	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  meningen,	  adviezen	  en	  wensen	  is	  er	  in	  2018	  gestart	  met	  het	  
medewerkerspanel,	  een	  samenwerking	  tussen	  Marketing	  &	  Communicatie	  en	  P&O	  waarbij	  op	  een	  
directe	  en	  laagdrempelige	  manier	  met	  een	  delegatie	  van	  medewerkers	  in	  gesprek	  wordt	  gegaan	  
over	  -‐	  mede	  door	  hen	  aangedragen	  -‐	  	  onderwerpen,	  zoals	  behoud,	  communicatie,	  werkgeluk.	  Ook	  
het	  exitinterview	  als	  personeelsinstrument	  is	  weer	  nieuw	  leven	  ingeblazen.	  Hiermee	  krijgt	  Cardia	  
inzicht	  in	  de	  vertrekredenen.	  

• Op	  basis	  van	  de	  ontwikkelde	  visie	  op	  leren	  is	  ook	  in	  2018	  een	  	  opleidingsjaarplan	  voor	  
medewerkers	  opgesteld	  wat	  heeft	  geleid	  tot	  een	  verscheidenheid	  aan	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  
van	  deskundigheidsbevordering.	  In	  2017	  is	  de	  digitale	  leeromgeving	  geïmplementeerd,	  het	  
zogenaamde	  Leermanagementsysteem	  (LMS).	  In	  2018	  is	  daarin	  de	  volgende	  stap	  gezet	  door	  een	  
samenwerking	  met	  GoodHabitz,	  aanbieder	  van	  online	  trainingen	  op	  meerdere	  gebieden.	  Hierdoor	  
wordt	  het	  gebruik	  van	  LMS	  voor	  steeds	  meer	  medewerkers	  interessant	  en	  aantrekkelijk	  en	  
stimuleert	  Cardia	  de	  ontwikkeling	  in	  nog	  bredere	  zin.	  

• Aan	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  de	  teamleiders	  binnen	  Cardia	  is	  apart	  aandacht	  besteed	  middels	  
het	  management	  development	  traject.	  	  Vanuit	  de	  beoogde	  visie	  en	  doelstellingen	  is	  er	  een	  extern	  
bureau	  geselecteerd	  om	  dit	  traject	  te	  verzorgen.	  De	  kick-‐off	  heeft	  plaatsgehad	  in	  november.	  	  

• De	  medewerkerwaarden	  van	  Cardia	  (Plezier,	  Deskundigheid,	  Bezieling)	  kregen	  in	  2018	  weer	  de	  
verdiende	  aandacht.	  Voor	  elke	  waarde	  is	  er	  een	  'Week	  van..'	  georganiseerd	  met	  passende	  
activiteiten.	  

• In	  2018	  is	  er	  een	  externe	  vertrouwenspersoon	  geïntroduceerd.	  Hiermee	  is	  deze	  rol	  zowel	  
professioneel	  als	  qua	  privacy	  goed	  geborgd.	  

• In	  de	  branche	  als	  geheel	  is	  het	  verzuim	  gestegen,	  maar	  Cardia	  vormt	  hierop	  een	  positieve	  
uitzondering.	  Sinds	  het	  3e	  kwartaal	  van	  2017	  ligt	  het	  verzuim	  binnen	  Cardia	  namelijk	  voortdurend	  
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lager	  dan	  in	  de	  branche	  en	  in	  onze	  eigen	  regio.	  Ook	  in	  2018	  is	  er	  systematisch	  en	  gestructureerd	  
gebruik	  gemaakt	  van	  het	  Sociaal	  Medisch	  Overleg	  en	  heeft	  regelmatige	  afstemming	  tussen	  
teamleiders	  en	  P&O	  adviseurs	  plaatsgevonden.	  Dit	  om	  op	  persoonsniveau	  inzicht	  te	  krijgen	  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	  nog	  verder	  terug	  te	  brengen.	  

• 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.	  Er	  wordt	  gewerkt	  met	  een	  capaciteitsmodel.	  In	  zijn	  algemeenheid	  streeft	  
Cardia	  naar	  een	  optimale	  personeelsinzet	  met	  zoveel	  mogelijk	  bekende	  gezichten	  voor	  de	  cliënt.	  
Met	  het	  oog	  op	  de	  extra	  middelen	  verpleeghuiszorg,	  is	  een	  plan	  opgesteld	  om	  in	  een	  krappe	  
arbeidsmarkt	  van	  zorgmedewerkers	  niveau	  3	  en	  hoger,	  personeel	  te	  kunnen	  aantrekken.	  Hierbij	  is	  
nagedacht	  welke	  medewerkers	  waarde	  kunnen	  toevoegen	  aan	  de	  cliënt	  (zoals	  een	  geestelijke	  
verzorger).	  De	  wervingsprocedures	  voor	  deze	  medewerkers	  zijn	  opgestart.	  

• Cardia	  neemt	  deel	  aan	  de	  Planetree	  tour	  en	  aan	  het	  Planetree	  congres	  zodat	  onze	  medewerkers	  
leren	  van	  andere	  organisaties	  ten	  aanzien	  van	  mensgerichte	  zorg.	  	  

	  
Personeelssamenstellingtabel	  
	  
	  

	  
FTE	   Aantal	   %	  FTE	  

%	  
Aantal	   Vast	   Flex	   Vast	  %	   Flex	  %	  

niv.1	   10,95	   19,00	   5,9%	   7,7%	   10,33	   0,62	   94,3%	   5,7%	  
niv.2	   69,11	   94,00	   37,2%	   37,9%	   61,05	   8,06	   88,3%	   11,7%	  
niv.3	   66,18	   84,00	   35,6%	   33,9%	   63,67	   2,51	   96,2%	   3,8%	  
niv.4	   12,13	   16,00	   6,5%	   6,5%	   12,09	   0,04	   99,6%	   0,4%	  
niv.5	   3,52	   4,00	   1,9%	   1,6%	   3,44	   0,08	   97,8%	   2,2%	  
leerling	   23,81	   31,00	   12,8%	   12,5%	   23,61	   0,20	   99,2%	   0,8%	  
Totaal	   185,71	   248,00	   100%	   100%	   174,19	   11,52	   93,8%	   6,2%	  
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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	  2018	  is	  gewerkt	  aan	  de	  vereisten	  op	  het	  gebied	  van	  gebruik	  van	  hulpmiddelen	  op	  de	  volgende	  punten:	  	  

• De	  verhuizing	  van	  Duinrust	  naar	  De	  Thuishaven	  is	  voorbereid	  (zie	  elders).	  
• In	  De	  Thuishaven	  wordt	  bij	  de	  nieuwbouw	  een	  nieuw	  innovatief	  domotica	  systeem	  ingebouwd,	  

waarbij	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  leefcirkels.	  Zodoende	  heeft	  een	  bewoner	  meer	  
bewegingsvrijheid	  waarbij	  veiligheid	  geborgd	  is.	  Dit	  systeem	  wordt	  in	  2019	  in	  gebruik	  genomen.	  	  

• De	  voorbereidingen	  voor	  de	  verbouwing	  van	  Tabitha	  zijn	  gestart	  .	  
• Knelpunten	  in	  technologische	  hulpbronnen	  en	  ICT	  infrastructuur	  zijn	  in	  kaart	  gebracht	  en	  zo	  

mogelijk	  opgelost.	  	  
• Structureel	  wordt	  in	  een	  Cardia	  brede	  werkgroep	  het	  optimale	  gebruik	  van	  het	  elektronisch	  

cliëntendossier	  en	  het	  cliëntenportaal	  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	  2018	  is	  gewerkt	  aan	  de	  vereisten	  op	  het	  gebied	  van	  gebruik	  van	  informatie	  op	  de	  volgende	  punten:	  	  

• Eind	  2018	  heeft	  Cardia	  in	  de	  gehele	  organisatie	  een	  onafhankelijke	  meting	  laten	  uitvoeren,	  met	  de	  
thema’s	  van	  het	  kwaliteitskader.	  De	  resultaten	  komen	  in	  2019	  beschikbaar.	  Over	  de	  resultaten	  zal	  
het	  gesprek	  aangegaan	  worden	  met	  de	  cliëntenraad,	  kwaliteitscommissie	  en	  kaderteams.	  

• Mantelzorgavonden	  vinden	  in	  elke	  locatie	  2x	  per	  jaar	  plaats.	  	  
• Elke	  locatie	  heeft	  een	  cliëntenraad.	  	  
• Cliënten	  en	  familie	  worden	  actief	  aangemoedigd	  middels	  onder	  meer	  flyers,	  het	  Cardia	  Magazine	  

en	  de	  website	  om	  hun	  ervaringen	  met	  onze	  dienstverlening	  achter	  te	  laten	  op	  Zorgkaart	  
Nederland.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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	  
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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.	  Cardia	  werkt	  met	  het	  Caren	  Zorgt	  portal.	  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.	  	  
	   	  



	   	   	  
	  

Jaarverslag	  2018	   Pagina	  24	  
	  

6.	  Financieel	  beleid	  	  	  
	  
Na	  de	  verkoop	  van	  Duinrust	  in	  2017	  is	  Cardia	  volop	  aan	  het	  investeren	  in	  zorgvastgoed.	  De	  Thuishaven	  is	  
gerenoveerd	  om	  geschikt	  te	  maken	  voor	  intramurale	  bewoning	  en	  in	  Zoetermeer	  wordt	  in	  2019	  gestart	  met	  
de	  bouw	  van	  een	  nieuwe	  locatie.	  Er	  is	  derhalve	  veel	  ambitie	  om	  het	  vastgoed	  op	  orde	  te	  houden.	  
De	  extra	  middelen	  worden	  ingezet	  om	  extra	  personeel	  te	  werven,	  waarbij	  Cardia	  met	  name	  bij	  zij-‐
instromers	  succesvol	  is.	  Er	  kan	  echt	  een	  kwaliteitsslag	  op	  meerdere	  fronten	  worden	  gemaakt.	  
	  	  
Resultaat	  
De	  omzet	  nam	  in	  2018	  af	  met	  11%	  t.o.v.	  2017.	  Deze	  achteruitgang	  wordt	  volledig	  verklaard	  door	  de	  
verkoopwinst	  van	  locatie	  Duinrust	  die	  in	  2017	  is	  gerealiseerd.	  Zonder	  deze	  verkoopwinst	  zou	  de	  omzet	  met	  
12%	  zijn	  gestegen.	  
Door	  additionele	  middelen	  zijn	  de	  WLZ	  baten	  toegenomen.	  Ook	  de	  ZVW	  en	  WMO	  omzet	  is	  aanzienlijk	  
gegroeid.	  Tegelijk	  zijn	  de	  kosten	  lager	  uitgevallen,	  deels	  door	  vrijval	  voor	  voorzieningen	  en	  incidentele	  
baten.	  
Het	  resultaat	  kwam	  uit	  op	  een	  positief	  1,2	  mln.	  
	  	  
Liquiditeitspositie	  
De	  middelen	  die	  zijn	  vrijgekomen	  uit	  de	  verkoop	  van	  Duinrust	  zijn	  in	  2018	  aangewend	  om	  de	  locatie	  De	  
Thuishaven	  te	  renoveren	  en	  gereed	  te	  maken	  voor	  de	  intramurale	  bewoners	  van	  Duinrust.	  Deze	  
verbouwing	  is	  per	  maart	  2019	  opgeleverd.	  De	  verbouwing	  is	  deels	  met	  bancaire	  middelen	  gefinancierd,	  
zodat	  de	  liquiditeitspositie	  op	  peil	  bleef	  voor	  andere	  vastgoedinvesteringen	  in	  bijvoorbeeld	  Zoetermeer.	  	  
	  	  
Balanspositie	  per	  31	  december	  2018	  
Het	  vermogen	  bedroeg	  per	  ultimo	  2018	  €	  10,	  5	  mln.	  een	  toename	  van	  €	  1,3	  mln.	  ten	  opzichte	  van	  2017.	  De	  
solvabiliteit	  bedraagt	  daarmee	  39,1%	  (2017:	  43,5%).	  De	  budgetratio	  is	  in	  2018	  toegenomen	  tot	  31,3%	  
(2017:	  26,7%).	  De	  EBITDA	  bedroeg	  €	  2,6	  mln	  (7,57%).	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  


