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Voorwoord  

 
Voor u ligt het laatste jaarverslag van stichting Vreedenhoff. Na een geweldige 
jubileumviering in 2017 van het 175-jarig bestaan, was 2019 het laatste jaar voor 
Vreedenhoff als zelfstandige stichting. Een weloverwogen keuze om in de sterk 
veranderende zorgwereld met toenemende eisen op allerlei vlakken, continuïteit en kwaliteit 
van zorg te kunnen blijven bieden. Op 1 februari 2020 vond de fusie plaats en is 
Vreedenhoff een van de vijf locaties van de fusieorganisatie Innoforte. Innoforte en 
Vreedenhoff maken zich sinds jaar en dag sterk voor goede (verpleeghuis)zorg voor hun 
cliënten, ouderen die wonen in één van de vijf locaties van beide stichtingen of nog 
zelfstandig thuis wonen. 
Naast verpleeghuiszorg, thuiszorg en huishoudelijke hulp wordt extramurale dagbesteding 
aangeboden. Door samen te gaan wordt de keten van zorg versterkt. De inrichting van de 
zorg voor de cliënt is dan ook leidend geweest voor de totstandkoming van de fusie. Doel is 
om de zorg door te ontwikkelen, zodat deze nog beter aan sluit bij hetgeen onze cliënten 
nodig hebben. 
 
De voorbereidingen van fusie zijn volgens plan verlopen. Vanaf 1 augustus 2019 zijn de 
raden van bestuur en toezicht samengevoegd (personele unie) en op 1 februari 2020 vond 
de juridische fusie plaats. Cliëntenraden en ondernemingsraden zijn nauw betrokken bij het 
proces. In 2020 ligt het accent op de verdere ontwikkeling en integratie van de organisatie.  
 
Vreedenhoff is in 2019 doorgegaan op de ingeslagen weg. De focus lag op de verdere 
versterking van de kwaliteit en veiligheid van zorg en het maken van de omslag naar meer 
verpleeghuiszorg. Vanaf medio 2019 wordt Vreedenhoff daarbij ondersteund vanuit het  
programma Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) vanuit het ministerie van VWS. 
 
In 2019 is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de renovatie van de begane grond 
van Driehoek, de nieuwbouw van Het Hart (inrichting en functies algemene centrale 
ruimten) en de herinrichting van de omliggende tuinen. De plannen zijn erop gericht de 
levendigheid binnen Vreedenhoff te vergroten en de ontmoeting tussen mensen te 
stimuleren.   
 
Er gebeurde dus veel op allerlei terreinen. Toen kon niet worden voorzien welke impact de 
Corona-crisis zou hebben. Veel van de geformuleerde voornemens en geplande activiteiten 
voor 2020, worden ten tijde van de afronding van dit jaarverslag (juli 2020) heroverwogen 
en/of herpland. 
 
Dit laat onverlet, dat als we kijken waar we nu staan, we niet anders dan enorm trots 
kunnen zijn op Vreedenhoff en al haar medewerkers en vrijwilligers. Er is én blijft een 
enorme bereidheid en energie om in 2020 de kwaliteit en veiligheid van zorg verder te 
verbeteren en persoonsgerichte zorg te bieden aan al onze bewoners en clienten.  
Meer dan ooit blijkt dat bij alle uitdagingen die nu op ons pad komen, merken we dat 
iedereen binnen Vreedenhoff die graag samen met de nieuwe collega’s van Innoforte 
positief tegemoet wil treden.  
Alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners en anderen die vanuit andere 
gremia positief kritisch meedachten bij en meewerkten aan het wel en wee van 
Vreedenhoff, willen we hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid.  
 
 
 
8 juli 2020  
Raad van Bestuur Innoforte 
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1. Profiel organisatie  

 

1.1. Doelgroepen en zorgverlening 

Vreedenhoff biedt passende zorg aan ouderen met een lichte, matige en een meer complexe 
zorgvraag. De zorg wordt geboden in het woon-/zorgcentrum van Vreedenhoff waar 
ouderen wonen met een indicatie op grond van de Wlz (somatiek, psychogeriatrie) of de 
Wmo (psychiatrie). Echtparen waarvan één of beide partners één Wlz-indicatie heeft, 
kunnen bij elkaar blijven wonen, in een tweekamerappartement of in twee aparte 
appartementen. Ouderen met een Wlz-indicatie die nog thuis wonen kunnen tijdelijk bij 
Vreedenhoff logeren. Daarnaast biedt Vreedenhoff thuiszorg, huishoudelijke verzorging, 
sociale begeleiding en dagbesteding (Zvw en Wmo) aan ouderen in de directe omgeving. De 
meesten van hen wonen in de appartementencomplexen Nijenstede (eigendom 
Vreedenhoff) en Tuinstede (eigendom Vivare). Het woonzorgcentrum is gelegen in een 
rustige en parkrijke omgeving aan de rand van het centrum van Arnhem. 

Totaal aantal bewoners en cliënten1:  

- 4 bewoners met indicatie ZP 1-3  
- 46 bewoners met indicatie ZP 4  
- 45 bewoners met indicatie ZP 5 psychogeriatrie zonder behandeling  
- 23 bewoners met indicatie ZP 6 somatiek  
- 20 bewoners met indicatie ZP 5 psychogeriatrie met behandeling  
- 21 bewoners met BW/BWI/GGZ- indicatie (psychiatrie)  
- 25 huurders (scheiden wonen en zorg)  
- 341 cliënten thuiszorg, huishoudelijke verzorging, sociale begeleiding, dagbesteding  

 
1.2. Structuur 

Het primaire proces is onderverdeeld in een zorgproces en een welzijnsproces. In het 
zorgproces zijn de zorgmedewerkers, huiskamerondersteuners en huishoudelijke 
medewerkers (schoonmaak appartementen) ondergebracht, in het welzijnsproces de 
activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. Deze processen staan onder leiding van een 
teamleider. Per 1 september 2019 is een van de teamleiders benoemd tot locatiemanager 
Zorg en Welzijn en in het bijzonder verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening op locatie Vreedenhoff. Het aantal teamleiders is uitgebreid van 4 naar 6, 
waarvan twee trainees. Medewerkers schoonmaak (algemene ruimten), technische dienst 
en algemene facilitaire ondersteuning maken deel uit van het servicebureau, net als de 
receptie, cliëntadvies en het facilitair proces. Het servicebureau staat onder leiding van  
manager servicebureau. Er is een kleine staf die ondersteuning biedt bij alle 
werkzaamheden. 
 
Vanaf 1 augustus 2019 wordt Vreedenhoff bestuurd door een tweehoofdige raad van 
bestuur (voorzitter en lid) die gezamenlijk een collegiaal bestuur vormen met een verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden. De raad van toezicht bestond vanaf 1 augustus 2019 
tijdelijk uit de leden van de raden van toezicht van Vreedenhoff en Innoforte (oud). Per 1 
februari 2020, de datum van de juridische fusie, is het aantal leden teruggebracht naar zes 
personen. 
  
De belangen van de bewoners, cliënten en medewerkers worden behartigd door de 
cliëntenraad en de ondernemingsraad. Een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad 
(VVAR) adviseert het management over zorginhoudelijke thema’s.  
 
1.3. Samenwerking 

Partijen waarmee Vreedenhoff in 2019 samenwerkte waren onder andere: 
• Innoforte, Drie Gasthuizen Groep, Pleyade, Attent Zorg en Behandeling (maaltijden, 

doorstroom cliënten, wijkverpleging, functie behandeling, fysio- en ergotherapie), 
Alzheimer Nederland. 

• Vele huisartsenpraktijken in Arnhem 

• Ziekenhuis Rijnstate (doorstroom patiënten) 

                                           
1 Peildatum 29 januari 2020. 26 kamers staan leeg in verband met de verbouwing van de Begane Grond van 
Driehoek. 
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• RIBW Arnhem en Veluwe Vallei (woonruimte en zorg) 
• Gemeenten Arnhem en Rheden (Wmo) 
• TINO Old-School  
• Diverse scholen en universiteiten via Old-School, waaronder Hogeschool Arnhem 

Nijmegen, ROC Rijn IJssel, ROC-A12, Universiteit van Utrecht.  
• GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio  
• Kringapotheek Velperweg 

• Toegang Ergotherapie 

• Fysiotherapeutisch Instituut 
• Pro Persona (GGZ-cliënten) 
• Pro-Da (mondverzorging) 
• Woningcorporatie Vivare (toewijzing seniorenwoningen Tuinstede) 

 

Op 19 december is besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Novicare 
voor de 20 behandelplaatsen binnen de Woonafdeling Dementie (WAD). De beoogde 
samenwerking gaat in op 1 april 2020. Tot die tijd wordt de samenwerking met Attent Zorg 
en Behandeling voor de behandelfunctie voortgezet.  
 
Periodiek vindt overleg plaats met zorgorganisaties voor ouderen in Arnhem in het 
zogenaamde Bestuurlijk Overleg Ouderen Zorg Arnhem (BOOZ). Met Innoforte en Insula dei 
vormde Vreedenhoff in 2019 een Lerend Netwerk in het kader van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Eind 2019 sloot Koninklijk Militair tehuis Bronbeek zich aan bij dit lerend 
netwerk 
 

2. Visie zorg en welzijn 

 
2.2 Samen uniek 

Binnen Vreedenhoff staan de volgende vier kernwaarden centraal bij de wijze waarop wij 
met elkaar omgaan en aan onze bewoners zorg en ondersteuning bieden.  
 
Gelijkwaardig 
Ieder mens is gelijkwaardig én uniek. Ieders unieke 
persoonlijkheid is het uitgangspunt van onze zorg en 
ondersteuning. We hebben respect voor elkaar en 
luisteren goed naar de wensen en behoeften van onze 
bewoners. We behandelen de ander zoals de ander 
behandeld wilt worden. Dankzij onze persoonsgerichte 
aanpak en onze persoonlijke aandacht kunnen bewoners 
zichzelf zijn en voelen ze zich gewaardeerd om wie ze 
zijn.  
 
Actief 
Met de vele activiteiten en ontmoetingen zorgen we voor gezelligheid en een gevoel van 
geborgenheid bij bewoners. Bovendien helpen we daarmee eenzaamheid zoveel mogelijk te 
voorkomen. Hoewel we ontmoeting en activiteit stimuleren, kijken we altijd naar de 
persoonlijke behoefte van bewoners. We respecteren de eigen vertrouwde daginvulling en 
de wens van bewoners om op zichzelf te zijn.  
 
Samen 
Een goed gevoel verzorgen we samen, als team. We overleggen regelmatig, durven elkaar 
aan te spreken en zijn open naar elkaar. Dit zorgt ervoor dat we goed geïnformeerd zijn en 
de best mogelijke zorg kunnen bieden. Onze openheid bevordert bovendien de algehele 
sfeer binnen Vreedenhoff. Er wordt niet naast elkaar, maar mét elkaar geleefd en er wordt 
niet over elkaar, maar met elkaar gepraat. We bieden niet alleen zorg, maar menen dat 
bewoners iets te bieden hebben aan de samenleving en dat ze van betekenis kunnen zijn, 
bijvoorbeeld door het delen van hun kennis en ervaringen. Dat uit zich in onze ‘Old-School’. 
Daarnaast bieden we huisvesting aan een vijftal studenten. Dit alles maakt van Vreedenhoff 
een levendige ontmoetingsplek voor alle generaties en daar zijn we trots op. 
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Toegewijd 
We zijn toegewijd aan het leveren van verantwoorde en veilige zorg. Geborgenheid en 
(medicatie)veiligheid staan daarbij hoog in het vaandel. We houden de kwaliteit van de zorg 
te allen tijde hoog en overleggen waar gewenst met externe deskundigen. Wat we doen, 
doen we met aandacht. We denken in mogelijkheden, hebben een positieve instelling en 
kijken naar wat bewoners nog wél kunnen. Deze positieve instelling brengen we over op 
zowel bewoners als elkaar. We werken volgens richtlijnen, maar zijn flexibel genoeg om de 
dag te nemen zoals hij komt. Hoewel we onderdeel uitmaken van een toegewijd team, 
hebben we onze eigen taken en bijbehorende verantwoordelijkheden.  
 
Bij de invoering van deze visie, die in 2018 is vastgesteld en in 2019 verder is ingevoerd, is 
de bloem van Thomas Kitwood ingezet. De Bloem bevat alle ingrediënten die nodig zijn om 
aan een bewoner liefdevolle en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Erbij horen, je 
jezelf mogen zijn, een gevoel van veiligheid en comfort ervaren, zijn allemaal factoren waar 
een bewoner behoefte aan heeft.  
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3. Beleid en resultaten 

 
3.1 Beleid 

In 2019 lag het accent op: 
• de versterking van de kwaliteit en veiligheid van zorg in lijn met het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg en het plan van aanpak IGJ en de voorbereiding 
• de verdere renovatie van het vastgoed conform het projectplan renovatie vastgoed 

dat in 2018 na positief advies van de raden is vastgesteld. 
• de voorbereidingen voor de bestuurlijke en juridische fusie met Stichting Innoforte 

uit Velp 
 
3.2 Resultaten 

 

3.2.1 Kwaliteit en veiligheid van zorg   

In 2019 is verder gegaan met de uitvoering van het plan van aanpak IGJ dat in 
samenspraak met medewerkers en de geledingen in de organisatie is opgesteld naar 
aanleiding van het rapport van de IGJ van augustus 2018. Prioriteit ligt bij het structureel 
en blijvend versterken van de basis, omdat dit essentieel is om de kwaliteit duurzaam te 
verbeteren. Het kwaliteitsplan 2019 loopt parallel aan het plan van aanpak IGJ. In beide 
plannen ligt de focus op welzijn/zingeving, extra inzet van huiskamerondersteuners, 
activiteitenbegeleiders en Old-School.  
 
Stap voor stap zijn verbeteracties ingezet, passend bij de draagkracht van de medewerkers.  
 

o In februari 2019 is de theatervoorstelling ‘De dementie van Jet & Harry’ vijfmaal in 
Vreedenhoff gespeeld voor medewerkers. Daarnaast is er een voorstelling voor 
vrijwilligers en een voor mantelzorgers geweest.  

o Met ingang van 1 maart zijn zeven omgevingscoaches benoemd. Vanaf april zijn zij 
gestart met hun opleiding tot Brein Omgeving Coach bij het Breincollectief volgens 
de principes van Anneke van der Plaats.  

o In juni hebben zorgmedewerkers van de Driehoek de scholing ‘Persoonsgerichte 
ouderen- en dementiezorg’ van Sinidito afgerond met een dagdeel coaching on the 
job, in het najaar gevolgd door de  zorgmedewerkers van Parkzicht.  

o In maart is de trainer ECD-ONS Nedap gestart met het begeleiden van 
zorgmedewerkers bij het toepassen en meer methodisch inzetten van het ECD in het 
zorgproces en het coaching van medewerkers bij het rapporteren op doelen en acties 
(lezen, schrijven en toepassen) volgens de richtlijnen van V&VN.  

o Twee teams zijn gestart met een pilot met Pythia2, waarmee per bewoner en team 
een risicoprofiel kan worden gemaakt. Invoering in de overige teams volgt in 2020.  
 

Vreedenhoff neemt deel aan Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) dat in 2019 van start is 
gegaan. In maart is in dat kader een zogenaamde Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
gemaakt waarmee inzicht wordt verkregen in de mate waarin voldaan wordt aan de thema’s 
van het Kwaliteitskader. In het najaar is kennisgemaakt met de coach die Vreedenhoff in dit 
traject begeleidt. De coach heeft gesprekken gevoerd, rondgelopen om sfeer te proeven en 
op verschillende plekken meegekeken. Op basis daarvan is een plan van aanpak geschreven 
waarin aandachtspunten uit het inspectiebezoek zijn meegenomen.  
 
Op 1 augustus bracht de inspectie een hertoetsbezoek aan Vreedenhoff. Hoewel er op een 
achttal normen vooruitgang geboekt, constateerde de Inspectie dat op een aantal normen 
nog onvoldoende vooruitgang was geboekt. Mede vanwege het ingezette fusieproces met 
Innoforte volgde op verzoek van de Inspectie op 12 november een bestuursgesprek met de 
raad van bestuur en een afvaardiging van de raad van toezicht. Naast de bevindingen uit 
het inspectiebezoek en de naar aanleiding hiervan geformuleerde aanpak van Vreedenhoff is 
stil gestaan bij de fusie en de (positieve) effecten hiervan voor Vreedenhoff. De Inspectie 
gaf aan voldoende vertrouwen te hebben in de wijze waarop Vreedenhoff stuurt op de 
kwaliteit en veiligheid van zorg en dat het besproken verbetertraject in voldoende mate 
aansluit op de benodigde verbeteringen.   

                                           
2 Pythia is een onderdeel van Triasweb. 
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Oktober 2019 ging de stuurgroep IGJ over in de projectgroep WOL. In deze projectgroep is 
het Plan van Aanpak IGJ en het kwaliteitstraject van WOL geïntegreerd in één programma. 
Naast het vervolg geven aan de lopende zaken in het verbetertraject, lag in deze periode 
een belangrijke focus op het formuleren van het ‘Kwaliteitsplan-Herstelplan’ omdat deze de 
leidraad vormt voor het vervolg.  
 
Aan de hand van een interne analyse naar aanleiding van de IGJ-rapportage 2019 is dit 
‘Kwaliteitsplan – Herstelplan locatie Vreedenhoff’ geschreven. Samen met de werkpunten uit 
het IGJ-rapport, vormt het Plan van Aanpak van Waardigheid en Trots (vastgesteld 
september 2019) het hart van dit Kwaliteitsplan-Herstelplan. Kern is dat medewerkers en 
teamleiders ‘in the lead’ zijn. De coach van WOL zorgt voor deskundige begeleiding en 
ondersteuning. De raad van bestuur zorgt voor goede randvoorwaarden, brede 
ondersteuning en bewaking van de projectvoortgang.  
 
Het Kwaliteitsplan-Herstelplan van de locatie Vreedenhoff is in hoofdlijn gericht op de 
volgende onderwerpen: 

- Visie op werken 
- Aansturing: leiderschap en overlegstructuur 
- Personele inzet 
- Leren, verbeteren en ontwikkelen 
- Veilige en persoonsgerichte zorg 
- Zorg met behandeling 

 
Voor de teamleiders is in december een heidag georganiseerd, gericht op het Kwaliteitsplan-
Herstelplan en een eerste verkenning bij het maken van teamplannen. Het Kwaliteitsplan-
Herstelplan maakt op onderdelen deel uit van het Kwaliteitsplan Innoforte 2020.  
 
Gespreksonderwerpen binnen de projectgroep WOL, gerelateerd aan het Kwaliteitsplan-
Herstelplan waren: het scholingsplan voor 2020 (focus op persoonsgerichte zorg), 
ontwikkelingen en trainingen over het nieuwe ECD/methodisch werken, verbeteren 
personele inzet, implementatie van de Wet Zorg en Dwang en de inzet van (korte) audits 
gericht op het leren en verbeteren in de organisatie.  
 
Goede samenwerking met mantelzorgers is essentieel voor het bieden van persoonsgerichte 
zorg en het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie. Tijdens het MDCO en het 
welzijnsgesprek kunnen mantelzorgers meepraten over de zorg en het welzijn van hun 
familielid. Begin 2019 is de theatervoorstelling De dementie van Jet & Harry’ voor 
mantelzorgers gespeeld, in mei vond weer de mantelzorgbijeenkomst plaats, waarbij o.a. de 
resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn teruggekoppeld en de verbeteracties 
zijn toegelicht.  
 

3.2.2 Wonen en welzijn 

 

3.2.2.1. Wonen  

 

In 2019 is de formatie voor de huiskamerondersteuners3 verder uitgebreid, zodanig dat op 
alle woonkamers in de Driehoek (begane grond, 1, 2e en 3e etage) van 08.00 tot 20.00 uur 
een huiskamerondersteuner aanwezig is. De huiskamerondersteuner maakt onderdeel uit 
van het zorgteam waardoor in goede onderlinge afstemming persoonsgerichte zorg kan 
worden verleend. Medio 2019 is de functie conform afspraak geëvalueerd. Hieraan hebben 
naast huiskamerondersteuners, zorgpersoneel, teamleiders zorg en welzijn, ook een 
afvaardiging deelgenomen van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Uit de evaluatie 
blijkt dat met de introductie van de functie van huiskamerondersteuner er meer tijd en 
aandacht is voor het welzijn van de bewoners en dat het zorgpersoneel beter wordt 
ondersteund en ontlast. Omdat de functie duidelijk in een behoefte voorziet is besloten de 

                                           
3 De uitbreiding van de formatie van de huiskamerondersteuners is mogelijk dankzij de extra gelden die vanaf 1 
januari 2019 via het kwaliteitsbudget ter beschikking worden gesteld.  
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functie, die in 2018 is geïntroduceerd, te continueren. Punt van aandacht is de integratie 
van de formatie van huiskamerondersteuners in de totale zorgformatie. 
 
Eind 2019 is gestart met de renovatie van de Begane grond van gebouwdeel Driehoek. De 
appartementen worden geschikt gemaakt voor bewoners met dementie. Er komen 20 één 
persoonskamers en twee huiskamers. Doel is de nieuwe appartementen in mei 2020 op te 
leveren. Verder is eind 2019 gestart met de vervanging van de liften van gebouwdeel 
Parkzicht en één lift van gebouwdeel Driehoek, de verbouwing van de souterrains van 
Parkzicht en Driehoek. Beide souterrains worden gebruikt voor de facilitaire dienst, opslag 
en andere algemene ruimtes. Voor het personeel komen achterin de tuin nieuwe 
parkeerplaatsen.   
Voor de nieuwbouw van het Hart vindt in 2020 een heroverweging plaats. Binnen de nieuwe 
fusie-organisatie Innoforte zal een heroriëntatie op doelgroepen plaatsvinden met mogelijke 
consequenties. Daarnaast wordt de getoetst of de appartementen in de gebouwdelen 
Parkzicht en Zaagtand in hun huidige staat voldoende geschikt zijn voor de steeds 
complexer en zwaarder wordende zorg. Belangrijke vraag daarbij is of de huidige plannen 
van het Hart in voldoende mate aansluiten bij eventueel gewijzigde doelgroepen én of de 
plannen op een verantwoorde manier gefinancierd kunnen worden. 
 
Eind 2019 is besloten over te stappen op een andere leverancier voor voedingsmiddelen.  
Tegelijkertijd wordt het centraal bestellen (alle bestellingen lopen via facilitair) vervangen 
door decentraal bestellen per huiskamer. De invoering vindt plaats in de eerste helft van 
2020 op een nog nader met de zorg te bepalen moment. In het kader van het project 
‘koken op de huiskamers’ is een nieuw ontwerp gemaakt voor de keukens van de 
woonafdeling dementie. Verder is een nulmeting uitgevoerd op de maattijdvoorziening. De 
uitkomsten worden gebruikt bij de verdere uitrol van het maaltijdconcept. Met Attent, de 
huidige leverancier van de maaltijden, zijn afspraken gemaakt over een gefaseerde afbouw 
van de maaltijden. 
 
In 2019 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het behalen van 
het certificaat voor de Green Deal Brons. Zo is onder andere gewerkt 
aan het milieubeleidsplan, communicatieplan, de milieubarometer, 
beleidsvoorstel woon-werkverkeer en aanpassingen in werkprocessen 
(zoals het werken met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen). Eind 
2019 vond de externe audit van de ‘Green Deal Brons’ plaats waarbij 
alle vastgelegde processen en werkzaamheden zijn toegelicht. In 
december is bericht ontvangen dat Vreedenhoff voldoet aan de Green 
Deal Brons en gecertificeerd wordt. De uitreiking vond plaats in 
februari 2020.  
 
3.2.2.2. Welzijn  
Naast de vaste activiteiten die door het hele jaar worden georganiseerd, waren er in 2019 
weer diverse eenmalige activiteiten voor bewoners en cliënten zoals het pannenkoeken pop-
up restaurant, de Hollandse swingavond, de bustocht naar de Ooijpolder, spelletjesmiddag 
met studenten van het ROC, de Pasar Kecil, de autotocht van de Rotary en de Country dans 
avond. 
 
Het plan dat in 2018 is ontwikkeld om activiteitenbegeleiders te koppelen aan een 
woonetage, is in 2019 verder uitgewerkt. Doel is dat de activiteitenbegeleiders samen met 
de huiskamerondersteuners en vrijwilligers verantwoordelijk worden voor het organiseren 
van passende activiteiten op de huiskamers. Naast het uitgebreide aanbod aan centrale 
activiteiten, kan dan ook op individueel en groepsniveau een gevarieerd programma worden 
aangeboden, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners. In 
januari 2019 is het aantal activiteitenbegeleiders uitgebreid4.  
 
 

                                           
4 De tijdelijke uitbreiding van het aantal activiteitenbegeleiders wordt gefinancierd met de extra middelen uit 
Waardigheid en Trots 2019. 
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Tussen al die activiteiten en ontwikkelingen door was er veel gezelligheid, kwamen de Old-
School paashaas en Sinterklaas langs, is de Old-School twee keer verhuisd in Vreedenhoff, 
kwam het programma weer diverse keren in de media en toonden steeds meer andere 
zorgorganisaties interesse in het programma. Er vonden ruim 400 
Old-School gesprekken met zo’n 110 bewoners en wijkbewoners 
plaats! Er namen 115 jongeren deel van 10 verschillende scholen. 
De Old-School organiseerde  21 openbare Old-School 
evenementen, waaronder presentaties, de Old-School Experience 
(mét de burgemeester van Arnhem), het Old-School Gala en 
diverse tours naar betekenisvolle plekken van bewoners. 
Afgelopen jaar werd ook het Old-School Kookboek gepresenteerd. Inmiddels zijn er al vele 
kookboeken verkocht en biedt Gemeente Arnhem het aan als relatiegeschenk aanr haar 
medewerkers. In 2019 maakte programmaleider Maya Lievegoed kennis met Innoforte en in 
de toekomst zal gekeken worden of er ook op andere locaties gestart wordt met de 
activiteiten. 
 
In 2019 werd vanuit het landelijke programma Algemene Maatschappelijke Diensttijd de 
Old-School Arnhem-variant die gehuisvest is op locatie Vreedenhoff en waaraan ook 
bewoners van Vreedenhoff deelnemen, succesvol afgerond. Het gestelde doel (100 jongeren 
en 100 ouderen) werd behaald en het programma ontving vele complimenten. In 2020 
wordt bekend gemaakt of Old-School Arnhem een vervolg krijgt met financiële 
ondersteuning van het Rijk. Het Old-School Vreedenhoff loopt los daarvan gewoon door.   
 
Naast mantelzorgers zijn vrijwilligers onmisbaar om het de bewoner naar de zin te maken 
binnen Vreedenhoff. In 2019 is wederom gericht gezocht naar vrijwilligers die met bewoners 
kunnen wandelen of samen boodschappen kunnen doen en vrijwilligers die willen fungeren 
als schaak-maatje of buddy omdat daar veel vraag naar is. Ook proberen we jongeren aan 
ons te verbinden door hen de maatschappelijk dienstplicht bij Vreedenhoff te laten 
vervullen. Zij kunnen actief worden ingezet als vrijwilliger binnen Old-School waar ze 
worden opgeleid als kennisdetective om zo de kennis die de ouderen hebben naar boven te 
laten komen zodat wij van de ouderen kunnen leren. Ook zijn vrijwilligers geworven die 
graag helpen met koken en bakken. Samen met de bewoner bereiden zij gerechten die de 
bewoner van vroeger kent en lekker vindt. De vrijwilligers zijn gekoppeld aan een 
activiteitenbegeleider zodat zij één aanspreekpunt en een bekend gezicht op de werkvloer 
hebben.  
 
3.2.2.3. Tevredenheid  
Het woonzorgcentrum heeft over 2019 een score van 8.2 op Zorgkaart Nederland (januari 
2019). Er waren 20 waarderingen. Meer informatie over de waardering is te vinden op 
Zorgkaart.nl. 
 

 
 

In augustus is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten van de thuiszorg. 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijst PREM die is ontwikkeld in 
aansluiting op het kwaliteitskader wijkzorg. Hierin staat wat goede thuiszorg is en wat de 
cliënt op dat punt van de zorgorganisatie mag verwachten. Uit de resultaten blijkt dat de  
respondenten (zeer) tevreden zijn over de thuiszorg van Vreedenhoff. Alle cliënten die de 
vragenlijst hebben ingeleverd, bevelen de thuiszorg van Vreedenhoff aan.  
 
Eind 2019 zijn in samenspraak met de cliëntenraad de vragenlijsten voor het cliënt- 
tevredenheidsonderzoek over 2019 uitgezet.   
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3.2.3. Medewerkers  

 

3.2.3.1. Aantal 
Per 31 december 2019 hadden 356 medewerkers (197 fte; gemiddeld over heel 2019: 206 
fte) een arbeidsovereenkomst met Vreedenhoff (192,4 fte; gemiddeld over heel 2018: 181 
fte). Er waren 17 leerlingen (12,9 fte) en 9 stagiaires (3,9 fte).  
Naast medewerkers zijn meer dan 100 vrijwilligers[2] actief binnen Vreedenhoff en een 
student. De student woont bij Vreedenhoff en verricht twintig uur vrijwilligerswerk per 
maand. 
 
In 2019 zijn 4 extra verpleegkundigen geworven, waardoor elke woonetage nu de 
beschikking heeft over een eigen verpleegkundige. 
 
Het kost moeite om voldoende en goed personeel aan te trekken en vervolgens te 
behouden. De arbeidsmarkt is krap en het verloop onder medewerkers is hoog. 
 
Het verzuim in 2019 bedroeg in totaal: 10,1% (2018: 8,4%) Met name het langdurig 
verzuim en het frequent verzuim baren zorgen. In 2019 is daarom volop geïnvesteerd in het 
structureel verlagen van het verzuim. Met Falke & Verbaan is een nieuwe visie op verzuim 
ontwikkeld, die op bijeenkomsten met alle medewerkers is gedeeld en besproken. Voor 
leidinggevenden waren er trainingsbijeenkomsten en masterclasses waar casussen werden 
behandeld. Op 1 juli liep het contract met de ArboUnie af en is overgestapt op Zorg van de 
Zaak, waarvan naast de bedrijfsarts ook een inzetbaarheidscoach wordt ingehuurd. 
Daarnaast is tijdelijk een verzuimcoach aangetrokken die ondersteuning kan bieden bij het 
voeren van het goede gesprek en de vastlegging hiervan.  
 
Met ingang van 1 januari 2020 is Vreedenhoff eigen risicodrager geworden voor de 
WGA/ZW. 
 
3.2.3.2. Deskundigheid 
Via het meerjarig ontwikkeltraject STeam is de afgelopen twee jaar volop geïnvesteerd in de 
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en coaching van leidinggevenden. De 
kernwaarden van Vreedenhoff zijn uitgebreid aan bod gekomen en er is continu ingespeeld 
op de actuele behoeftes van medewerkers en teams. Eind 2019 is het traject afgerond. 
Conclusie is dat het traject heeft bijgedragen aan bewustwording en erkenning van de 
noodzaak om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Maar 
ook dat verdere stappen nodig zijn. 
 
In het opleidingsplan 2019 lag de focus op kwaliteit en veiligheid van zorg, persoonsgerichte 
zorg en de vakinhoudelijke kennis en ervaring van medewerkers om ervoor te zorgen dat ze 
bevoegd en bekwaam blijven.  
 
3.2.3.3. Tevredenheid 
Medio 2019 is na overleg met de ondernemingsraad een tevredenheidsonderzoek uitgezet 
onder de medewerkers. Op alle onderdelen is vooruitgang geboekt (respons 33%). 
Aandachtspunten zijn onder andere: werkdruk en wisselingen zorgpersoneel, mogelijkheid 
om pauze te nemen, beschikbaarheid van hulpmiddelen en interne communicatie. De 
resultaten zijn besproken met de cliënten- en ondernemingsraad en teruggekoppeld naar de 
medewerkers.  
  

                                           
[2] Exclusief Old School-vrijwilligers.  
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4.  Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap  

 

4.1 Governance 

De raad van bestuur en raad van toezicht handelen in lijn met de principes van goed 
bestuur, professioneel toezicht en de transparantie-eisen zoals vastgelegd in de Wet 
toelating zorginstellingen (WTZi), het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Governancecode Zorg.  
 
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht is 
vastgelegd in de statuten en reglementen. Het recht van enquête is toegekend aan de 
cliëntenraad. Vreedenhoff beschikt over een regeling op grond waarvan werknemers 
onregelmatigheden binnen de organisatie kunnen melden (klokkenluidersregeling). 
 
Voor de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (AO/IC) wordt 
aangesloten bij de in de branche geldende standaarden. De externe accountant toetst de 
opzet, bestaan en werking van de AO/IC, voor zover van belang voor de controle en 
betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens, en rapporteert hierover 
in een managementletter. Deze maakt onderdeel uit van de verbetercyclus binnen de 
afdeling Control en van het overleg tussen raad van bestuur en raad van toezicht.  
 
4.2  Raad van bestuur 

De raad van bestuur bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
veiligheid van zorg, de strategie en de realisatie van de beleidsdoelen. De hoofdlijnen van 
het beleid liggen vast in een strategisch beleidsplan en de daarmee samenhangende 
kaderbrief, kwaliteitsplan, jaarplan en begroting. Binnen deze kaders opereren de 
leidinggevenden. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie 
die de raad nodig heeft voor de vervulling van zijn taak, zoals: financiële rapportages en 
ontwikkelingen op het gebied van strategie, vastgoed en kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Toelichting hierop en bespreking hiervan gebeurt tijdens de vergaderingen van de raad van 
toezicht en/of binnen de commissies.  
 
De raad van bestuur zorgt voor de dialoog met belanghebbenden. Bij relevante 
beleidsontwikkelingen worden zij geïnformeerd en geraadpleegd. De dialoog met cliënten en 
mantelzorgers loopt via de cliëntenraad en via de halfjaarlijkse mantelzorg- 
bijeenkomsten. De dialoog met de medewerkers loopt via de ondernemingsraad, 
werkoverleggen en informatiebijeenkomsten voor medewerkers. In maart 2019 trad, na 
vervroegde verkiezingen, een deels vernieuwde ondernemingsraad aan.  
 
De meeste besluiten neemt de raad van bestuur in het managementteam. Daar waar dit 
aan de orde is wordt advies of instemming gevraagd aan de cliëntenraad en/of 
ondernemingsraad en/of de VVAR. Een aantal besluiten is statutair voorbehouden aan de 
raad van toezicht. Voor sommige besluiten heeft de raad van bestuur goedkeuring nodig 
van de raad van toezicht. Naast de statutair bepaalde besluiten worden besluiten met de 
raad van toezicht besproken die van ingrijpende betekenis zijn voor het functioneren van de 
organisatie en de zorg voor cliënten in het bijzonder. Voor de beloning van de bestuurder 
geldt de Wet normering topinkomens (WNT). 
 
Op 10 april 2019 is een fusie-intentieovereenkomst getekend met Innoforte. Per 1 augustus 
2019 is vervolgens de bestuurlijke fusie afgerond en zijn de raden van bestuur en de raden 
van toezicht samengevoegd, gevolgd door een juridische fusie per 1 februari 2020 waarbij 
Vreedenhoff is opgegaan in stichting Innoforte. Het integratieprogramma is afgerond, er zijn 
tijdelijk nieuwe overlegvormen gevormd en er is een voorlopige organisatiestructuur en 
besturingsvisie ontwikkeld. In 2020 zal samen met werknemers worden gewerkt aan de 
verdere inrichting van de organisatie(onderdelen). Parallel hieraan wordt een traject in gang 
gezet om de missie, visie en meerjaren-strategie van de nieuwe organisatie te formuleren 
welke uitkomsten van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke inrichting van de organisatie. 
De ondernemings- en cliëntenraden zijn nauw betrokken bij de gemaakte keuzes. Met de 
vakbonden en een afvaardiging van beide ondernemingsraden wordt gesproken over een 
passend Sociaal Plan. 
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4.3  Raad van toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de 
besturing van de organisatie. Het toezicht omvat onder andere de realisatie van de 
(jaar)doelstellingen, de strategie, de interne risicobeheersings- en -controlesystemen, de 
financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg en de naleving van wet en 
regelgeving. Daarnaast kan de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen aan de Raad van Bestuur en is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het 
werkgeverschap van de Raad van Bestuur.    
Een specifieke verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is de naleving van de 
governance regels binnen de Raad van Toezicht en binnen de organisatie als geheel. De 
Raad van Toezicht formuleert in samenwerking met de Raad van Bestuur hiervoor beleid en 
evalueert dit periodiek.  
De leden van de Raad van Toezicht worden openbaar geworven tenzij voor een zetel een 
recht van voordracht geldt. De werving gebeurt aan de hand van een profielschets. Een lid 
van de Raad van Toezicht is benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad en een 
lid is benoemd op bindende voordracht van de Protestantse Gemeente Arnhem of de 
Evangelisch-Lutherse Kerkenraad te Arnhem De Raad van Bestuur, de Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad hebben adviesrecht over een voorgenomen benoeming. 
 
De Raad van Toezicht stichting Vreedenhoff bestond van 1 januari 2019 tot 1 augustus 
2019 uit vijf leden. Vanwege de bestuurlijke fusie met Stichting Innoforte werd de Raad van 
Toezicht per die datum uitgebreid met de vijf leden van de Raad van Toezicht van Stichting 
Innoforte.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht stichting Vreedenhoff in 2019 tot 1 augustus 

2019 

 
Naam Functie Hoofdfunctie / relevante nevenfuncties 

Mw. drs. K.P. Blaauwbroek MPM Lid - Eigenaar Res Nova Zorg  
- Lid RvT Pathologie Friesland 
- Voorzitter Broodfonds Mid Fryslan 
 

Dhr. mr. H.G.G. Kuypers Lid  - Directeur-bestuurder Wonion, tot 1 januari     
  2019 
- Lid RvT Zorggroep Maas en Waal 
 

Dhr. drs. K.L. Stoter Voorzitter - Voorzitter Raad van Bestuur Kennemerhart 
- Lid Raad van Commissarissen IW4 
- Lid Raad van Toezicht Careander 
 

Mw. drs. E.D. Toes Vicevoorzitter 

 

- Eigenaar Barucha (mediation, toezicht en 
interim-management) 

- Lid Raad van Toezicht Stichting IJsselgraaf 
 

Dhr. G.A. de Vink MMO Lid   - Financieel Strateeg Rozet Arnhem, tot 4  
  februari 2019 

 - Ouderling Protestantse Gemeente Arnhem 
 - Penningmeester/secretaris Stichting D3rde  
   Verdieping Arnhem vanaf 31 mei 2019 

 

 

  



 
 

 Pagina 14 van 23 

 

De Raad van Toezicht Stichting Vreedenhoff werd als gevolg van de fusie per 1 

augustus 2019 aangevuld met leden van de Raad van Toezicht Stichting Innoforte. 

Het betreft de volgende leden.  

Naam Functie Hoofdfunctie / relevante nevenfuncties 

Mw. mr.. P. Schadd Vice-voorzitter - Oud burgemeester gemeente Zevenaar 

- Oud rechter plv. rechtbank Noord Nederland 

Dhr. Drs. M.A. Imkamp Lid Zelfstandig interim bestuurder en adviseur zorg 

- Lid RvT Klimmendaal 

- Lid CR UMCU 
- Lid RvT Maxima Medisch Centrum  

Dhr. Drs. A.M.G. Laarman Lid Directeur Instituut Sociale en Pedagogische 
studies HAN. 

Dhr. Y. van der Veen, RA Lid Zelfstandige Lacommitto, Bedrijfsadvies  

Dhr. Drs. P.J.J. van Roosmalen Lid Directeur-bestuurder Woningbouwstichting; ‘De 

Gemeenschap’  

- Voorzitter RvT Bibliotheek Veluwezoom 

- Lid stuurgroep Power2Nijmegen 
 
De Raad van Toezicht (lees verder stichting Vreedenhoff) kent drie vaste commissies: de 
auditcommissie, de  remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. 
 
De auditcommissie werd tot 1 augustus 2019 gevormd door de heer H.G.G. Kuypers 
(voorzitter) en de heer G.A. de Vink (lid). Vanaf 1 augustus 2019 werd de commissie 
uitgebreid met mevr. A.M.G. Laarman en dhr. Y. van der Veen, die tot dan toe de 
Auditcommissie van Stichting Innoforte vormden. Dhr. Van der Veen fungeerde vanaf dat 
moment als voorzitter. De auditcommissie vergaderde in 2019 op 11 maart, 14 mei, 11 
september, 25 november en 3 december in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de 
controller. Op 10 april en 17 juni werden, in het kader van de voorbereiding op de fusie 
tussen Vreedenhoff en Innoforte, reeds verkennende besprekingen gevoerd door de 
auditcommissies van beide organisaties. 
 
Het onderwerp Vastgoed c.q. het Projectplan renovatie/nieuwbouw en de daarmee gepaard 
gaande financiering kwam in iedere vergadering van de auditcommissie in 2019 aan de 
orde. 
 
Overige onderwerpen die gedurende het jaar 2019 werden besproken en waarover de 
auditcommissie de Raad van Toezicht adviseert: 

- Maand- en kwartaalrapportages 
- Voortgang managementletter 2018 
- Concept accountantsrapport, concept jaarrekening en concept jaarverslag 2018 
- Investeringen  
- Concept managementletter 2019 
- Liquiditeitsprognoses 
- Begroting 2020 
- Meerjarenbegroting 

 
De externe accountant is aanwezig bij de vergadering van de auditcommissie waar de  
bespreking van de jaarrekening en de managementletter aan de orde is. 
De auditcommissie doet via schriftelijke verslagen en mondelinge toelichting verslag van 
haar besprekingen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 
 
De remuneratiecommissie bestond tot 1 augustus 2019 uit mevrouw E.D. Toes (voorzitter) 
en de heer K.L. Stoter (lid). Vanaf 1 augustus maakten mevr. P. Schadd en dhr. M.A. 
Imkamp tevens deel uit van de remuneratiecommissie. 
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De remuneratiecommissie komt bijeen ter voorbereiding van besluitvorming inzake de 
honorering van de bestuurder en de Raad van Toezicht. In samenhang hiermee wordt door 
deze commissie de werkgeversrol van de Raad van Bestuur vervuld, waaronder de volgende 
activiteiten vallen: 

- het jaargesprek met de bestuurder;  
- het met de Raad van Bestuur bespreken van zijn functioneren; 
- de klankbordrol vervullen in samenhang hiermee.  

De remuneratiecommissie overlegt indien nodig met de externe accountant en laat zich zo 
nodig adviseren door deskundigen op het gebied van werkgeverschap. 
De remuneratiecommissie is in 2019 twee keer bijeengeweest.  
 
De WNT- categorie voor de bestuurder voor 2019 is in de Raad van Toezicht-vergadering 
van 28 mei 2019 vastgesteld op Klasse III. Deze vormt de basis voor de bezoldiging van de 
bestuurder, de heer drs. W.G. Oldhoff (in dienst sinds 1 september 2014). De bezoldiging 
van de bestuurder is vastgesteld op € 130.000,- en valt daarmee binnen de WNT-norm, 
zoals voor deze functie is vastgesteld. 
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is conform de Regeling Honorering 
Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ.  
  
De commissie kwaliteit en veiligheid bestond tot 1 augustus 2019 uit mevrouw K.P. 
Blaauwbroek (voorzitter) en de heer K.L. Stoter (lid). Op 1 augustus 2019 werd de 
commissie uitgebreid met dhr. M.A. Imkamp. De commissie vergaderde in 2019 op 18 
maart, 3 mei, 27 mei en 4 oktober. Op 3 mei werd tevens een werkbezoek aan de 
organisatie gebracht. 
Op 12 november hebben mevr. Blaauwbroek en dhr. Stoter samen met de Raad van 
Bestuur een gesprek met de IGJ gevoerd over de voortgang met betrekking tot het 
Inspectiebezoek dat in augustus 2019 heeft plaatsgevonden.   
 
Onderwerpen die de commissie kwaliteit en veiligheid met de bestuurder en in de 
vergadering van de Raad van Toezicht heeft besproken: 

- Plan van Aanpak IGJ/Kwaliteitsplan/Herstelplan locatie Vreedenhoff 
- Meldingen van incidenten 
- Mogelijkheden om werkdruk te verminderen door sturing op ziekteverzuim; aanwas 

en bekwaamheid personeel; deskundigheidsbevordering en onderzoek naar 
domotica en andere innovaties 

- Medicatieveiligheid 
- Cliënttevredenheid 
- Audit kwaliteitszorg 

 
Fusie-begeleidingscommissie 
In 2019 is een speciale fusie-begeleidingscommissie ingericht ten behoeve van de 
procedure rondom de fusie tussen Vreedenhoff en Innoforte en de voorbereiding van de 
besluitvorming hieromtrent. Van deze fusie-begeleidingscommissie maakten de voorzitters 
en vicevoorzitters van beide Raden van Toezicht en de beide bestuurders deel uit en de 
commissie werd bijgestaan door een externe adviseur. De commissie vergaderde op 29 
maart, 6 mei, 29 mei, 8 oktober en 18 november. 
 
Raad van Toezicht-vergaderingen: 
De Raad van Toezicht is in 2019 zes maal voor reguliere vergaderingen bijeen geweest. 
Deze vergaderingen vonden plaats op 20 maart, 28 mei, 13 juni, 18 september, 23 oktober 
en 11 december. Tijdens deze vergaderingen is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in de organisatie en zijn onderwerpen geagendeerd die bespreking, 
goedkeuring en/of vaststelling behoeven.  
De vergaderingen worden voorbereid door de agendacommissie, die bestaat uit de 
voorzitter en de vicevoorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 
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Besluiten  
De Raad van Toezicht heeft in 2019 de volgende besluiten vastgesteld of goedgekeurd: 
 

- Goedkeuring jaarrekening 2018 (28 mei 2019) 

- Vaststelling WNT-categorie (III) en salaris Raad van Bestuur 2019 (28 mei 

2019) 

- Besluit om voor 2019 de honorering Raad van Toezicht conform de NVTZ-

richtlijnen door te voeren en het NVTZ-advies op te volgen om de percentages 

van 8% (leden) en 12% (voorzitter) van het maximum van de 

bezoldigingsklasse van de bestuurder te hanteren (28 mei 2019)  

- Goedkeuring besluit Raad van Bestuur (13 juni 2019) tot 
o aangaan bouwteamovereenkomst  
o in vervolg hierop aangaan aannemingsovereenkomst (mits deze blijft 

binnen het geoffreerde bedrag) 
o renoveren begane grond Driehoek tot een PG-afdeling indien de  

            aannemingsovereenkomst niet tot stand komt  
- Goedkeuring besluit Raad van Bestuur (13 juni 2019)  

o Tot het aangaan van een bestuurlijke fusie met de Stichting Innoforte per 
1 augustus 2019 

o De Raad van Toezicht te verzoeken de besluiten inzake de benoemingen 
te nemen om de personele unie per genoemde datum tot stand te 
brengen  

- Besluit (23 juli 2019) 
o Goedkeuring te verlenen voor het aangaan van een bestuurlijke fusie  

      met de Stichting Innoforte zoals besloten door de Raad van Bestuur op   
       3 juli 2019; 

o De omvang van de Raad van Bestuur van Vreedenhoff te bepalen op 2 
personen.  

o De bestuurder van de Stichting Innoforte per 1 augustus 2019 te 
benoemen als lid en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur. Per 1 
augustus 2019 is dat mevr. M. van Es. 

o Aan deze benoeming geen arbeidsovereenkomst of beloning te verbinden 
aangezien deze is begrepen in de arbeidsovereenkomst die mevr. Van Es 
met de Stichting Innoforte heeft. 

o De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Innoforte zijnde 
mevr. P. Schadd, dhr. M.A. Imkamp, mevr. A.M.G. Laarman, dhr. P.J.J. 
van Roosmalen en dhr. Y van der Veen met ingang van 1 augustus 2019 
te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Vreedenhoff voor de 
duur van de benoemingsperiode die voor hen geldt binnen de Stichting 
Innoforte. 

o Aan deze benoeming geen beloning te verbinden aangezien deze is 
begrepen in de beloning die deze leden van de Raad van Toezicht bij de 
Stichting Innoforte genieten. 

o Mevr. P. Schadd te benoemen als vicevoorzitter van de Raad van 
Toezicht, die daarmee mevr. E.D. Toes opvolgt. 

o De auditcommissie uit te breiden met mevr. A.M.G Laarman en dhr. Y. 
van der Veen.  

o De remuneratiecommissie uit te breiden met mevr. P. Schadd en dhr. M.A 
Imkamp. 

o De commissie kwaliteit en veiligheid uit te breiden met dhr. M.A. 
Imkamp. 

o In te stemmen met de wijze van besluitvorming buiten vergadering  
- Goedkeuring aan het verschuiven van de voorgenomen datum van de  

  juridische fusie naar 1 februari 2020 (18 september 2019) 
- Vastleggen van het besluit tot wijziging van de statuten van de  

Stichting Vreedenhoff, waartoe de Raad van Toezicht op 10 september 2019 
(buiten vergadering) heeft besloten (18 september 2019) 

- Instemming met de door de Raad van Bestuur voorgestelde procedure om te 
komen tot consolidatie van de jaarrekeningcontrole 2019 (23 oktober 2019) 
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- Goedkeuring van de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het 
Reglement Raad van Bestuur (23 oktober 2019) 

-   Goedkeuring voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om de 
samenwerking aan te gaan met Novicare voor de locatie Vreedenhoff (23 
oktober 2019) 

-   Bekrachtiging van eerder verleende schriftelijke goedkeuring m.b.t. 
voorgenomen besluit Raad van Bestuur om de herziene fase 1/2 van de 
renovatie/nieuwbouw Vreedenhoff uit te voeren voor een totaalbedrag van   
€ 1.877.028,- (11 december 2019) 

-   Besluit m.b.t. samenstelling Raad van Toezicht: dhr. P.J.J. van Roosmalen 
wordt benoemd tot vicevoorzitter per 1 januari 2020, mevr. E.D. Toes blijft 
contactpersoon voor de Ondernemingsraad (11 december 2019) 

 

De Raad van Toezicht heeft op 28 februari en 17 oktober vergaderd met de 
Ondernemingsraad (artikel 24-overleg). Daarnaast heeft mevr. E.D. Toes, als 
contactpersoon vanuit de Raad van Toezicht voor de Ondernemingsraad, op 6 juni met de in 
het voorjaar nieuw samengestelde Ondernemingsraad vergaderd en op 26 maart en 3 
oktober de medezeggenschapsbijeenkomsten bijgewoond.  
 
Gedurende het jaar heeft informeel overleg met de Cliëntenraad plaatsgevonden. Mevr. K.P. 
Blaauwbroek heeft op 4 oktober een vergadering van de Cliëntenraad van Vreedenhoff en 
op 12 december een vergadering van de Centrale Cliëntenraad van Innoforte bijgewoond. 
 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren. De evaluatie over het jaar 2018 
heeft plaatsgevonden op 25 januari 2019, onder externe begeleiding.  
 

De leden van de Raad van Toezicht hebben onderlinge afstemming over de kennis- en 
competentieontwikkeling c.q. het bijwonen van seminars op het gebied van het houden van 
toezicht/good governance. Hiertoe wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld. De kennis 
die wordt opgedaan in deze bijeenkomsten wordt gedeeld door middel van verslaglegging. 
 
4.4 Medezeggenschap 

 

4.4.1. Cliëntenraad  

De cliëntenraad vertegenwoordigt zowel de bewoners (intramuraal) als de cliënten 
(extramuraal) van Vreedenhoff. De cliëntenraad wordt ondersteund door het 
bestuurssecretariaat en de bestuurssecretaris en maakt gebruik van de faciliteiten binnen 
Vreedenhoff. De cliëntenraad is lid van het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden (LOC). 
  
Begin 2019 bestond de raad uit vijf leden waaronder één cliënt van de thuiszorg. Gedurende 
het verslagjaar heeft één lid zijn lidmaatschap beëindigd. Helaas betekende dit dat aan het 
eind van het verslagjaar dat de cliëntenraad nog maar bestond uit vier leden. Gezien het 
vele extra werk als gevolg van de fusie met Innoforte betekende dit een grote aanslag op 
de tijd van de overgebleven leden. Zodra de structuur van de cliëntmedezeggenschap van 
de gefuseerde organisatie bekend is (medio 2020) zal worden ingezet op uitbreiding van de 
lokale cliëntenraad van Vreedenhoff. 
 
De cliëntenraad vergaderde in 2019 12 keer intern en 12 keer met de Raad van Bestuur in 
een overlegvergadering. Afhankelijk van de agenda, woonden andere medewerkers van 
Vreedenhoff een vergadering bij. Onderwerpen die tijdens de vergaderingen zijn besproken 
waren o.a. de fusie, het ziekteverzuim, de communicatie met bewoners en thuiszorgcliënten 
en met name over de toekomst van het Venster, de nieuwbouw- en renovatieplannen, de 
kwartaalrapportages, kwaliteitsverslag, bejegening, alarmering, samenwerking 
medewerkers huiskamers en zorg, cliënttevredenheidsonderzoeken, Plan van aanpak 
Waardigheid en Trots op locatie en IGJ, sleutelbeleid, alarmsysteem, nachtzorg, en 
afspraken met leveranciers die door Vreedenhoff aan cliënten worden geadviseerd. 
 
Ook in 2019 werden alle huiskamers in Vreedenhoff bezocht en vier keer nodigde de 
cliëntenraad nieuwe bewoners en mantelzorgers uit voor een kennismakingsbijeenkomst. 
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De resultaten van deze bijeenkomsten werden besproken met de Raad van Bestuur en 
teamleiders. 
 
De cliëntenraad participeerde in diverse werk- en projectgroepen m.b.t. voeding, 
alarmering, renovatie-/nieuwbouw, participeerde in de redactie van het Venster, woonde 
een voorstelling van het dementietheater bij, nam deel aan de externe audit, was aanwezig 
bij een landelijke bijeenkomst van het Landelijk Overleg Cliëntenraden dat was gewijd aan 
de Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden ((WMCZ) en was aanwezig bij gesprekken 
met het Zorgkantoor en de IGJ. De raad is blij met het feit dat deze beide organisaties 
constateerden dat Vreedenhoff goed op weg is met de verbeterplannen.  
 
Voor extramurale cliënten van Vreedenhoff werden op 9 en 10 mei rondleidingen gehouden 
om kennis te maken met Vreedenhoff. 
 
De cliëntenraad heeft positief advies gegeven over/ingestemd met onder andere: 
 

- Gedragscode medewerkers,  
- Sleutelbeleid electronisch sleutelsysteem,  
- fusie intentieovereenkomst,  
- Bestuurlijke en juridische fusie,  
- Alcoholbeleid,  
- Herplaatsing GGZ-bewoners, 
- Plaatsingsbeleid PG, somatiek en GGZ,  
- Stop verkoop tabaksartikelen,  
- Aanpassing verbouwing Driehoek,  
- Samenwerking met behandeldienst Novicare,  
- Benoeming interim bestuurder Innoforte,  
- Verbeterplan Vreedenhoff. 

 
In 2019 is de bewonerscommissie van het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum 
Bronbeek op bezoek geweest in Vreedenhoff en bracht de cliëntenraad van Vreedenhoff een 
tegenbezoek aan Bronbeek, met als doel te onderzoeken wat beide raden voor elkaar 
zouden kunnen betekenen. Hieruit zijn een aantal leuke contacten voortgekomen. 
 
Het jaar 2019 stond, ook voor de cliëntenraad, echter vooral in het teken van de fusie met 
Innoforte. In het eerste halfjaar betekende dit vooral kennismaking met elkaars organisatie 
en van beide (centrale) cliëntenraden met elkaar. In het tweede halfjaar werd vooral een 
begin gemaakt met de inrichting van een nieuwe cliëntmedezeggenschapsstructuur. 
Besloten werd daarbij al zoveel mogelijk uit te gaan van de nieuwe WMCZ 2018 die per 1 
juli 2020 in werking zal treden. Hiervoor werd een werkgroep ingesteld bestaande uit 
vertegenwoordigers van lokale en centrale cliëntenraden van Innoforte en de cliëntenraad 
van Vreedenhoff. Het opstellen van de verschillende nieuwe noodzakelijke documenten 
bleek een flinke opgave. Gelukkig kreeg de werkgroep daarbij uiteindelijk ondersteuning 
van de bestuurssecretaris/beleidsmedewerker van Vreedenhoff. Per 1 juli 2020 zullen de 
nieuwe medezeggenschapsdocumenten gereed zijn en de verschillende nieuwe lokale en 
centrale cliëntenraden geïnstalleerd. 
 
4.4.2. Ondernemingsraad  

De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. Op 14 maart vonden de 
verkiezingen plaats voor de ondernemingsraad. Uit de 13 kandidaten zijn er 9 verkozen, 
onder wie 5 nieuwe leden en 4 leden die al langer deel uit maken van de 
ondernemingsraad. Daarmee is de ondernemingsraad weer voltallig. Op 21 maart heeft de 
raad van bestuur de nieuwe ondernemingsraad officieel geïnstalleerd.   
 
De leden van de raad mogen gebruiken maken van voorzieningen waarover de organisatie 
beschikt, zoals vergaderruimten, computer en telefoon. Daarnaast hebben ze recht op tijd 
voor overleg, scholing en training. Er is een secretaresse die de ondernemingsraad 
ondersteunt.  
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De ondernemingsraad vergadert één keer per week. Overlegvergaderingen met de raad van 
bestuur hebben dit jaar zeven keer plaatsgevonden, waarvan de eerste onder begeleiding 
van een onafhankelijk voorzitter en twee artikel 24 vergaderingen in aanwezigheid van de 
raad van toezicht. Verder hebben raad van bestuur en de ondernemingsraad zeven keer 
informeel overlegd. De notulen van de overlegvergaderingen zijn per mail naar iedereen 
verzonden, evenals het OR-Bulletin dat maandelijks verschijnt. De ondernemingsraad is drie 
keer twee dagen op cursus geweest. Er zijn twee medezeggenschapsbijeenkomsten 
gehouden om de mening te peilen onder de achterban, waaronder een over de fusie. 
 
De ondernemingsraad heeft ingestemd met en/of geadviseerd over: 

- Alcoholbeleid  
- Arbobeleidsplan  
- Arbodienstverlening  
- Offerte Zorg van de Zaak 
- Regeling roosterplanning  
- Opleidingsplan 2019 + budget  
- Regeling werkoverleg  
- Wijziging werktijden AB  
- BHV  
- Weekenddiensten verpleegkundigen  
- Beleid vaste en tijdelijke contracten  
- Wijziging werktijden AD DH 2 
- Opleidingsfaciliteiten 
- Termijn roosters 
- Wijziging werktijden Uitkijk 
- Wijziging werktijden Planbureau 
- Zorgcontinuïteitsplan 
- Sleutelsysteem 
- Fusie-intentieovereenkomst 
- Nieuwe bestuurder Innoforte 
- Bestuurlijke fusie 
- Juridische fusie 
- Eigen risico WGA 
- Functie HKO 
- Samenwerking Novicare  
- Milieu en duurzaamheid 
- Concept bestuurlijke visie en organisatie-onderwerp. 

 
In het kader van de fusie is de ondernemingsraad van Vreedenhoff in gesprek gegaan met 
de ondernemingsraad van Innoforte over de verdere samenwerking. Ook is een begin 
gemaakt met het opstellen van een reglement voor de nieuw te vormen Bijzondere 
ondernemingsraad (BOR). Eind 2019 hebben beide ondernemingsraden afgesproken om 
naast de BOR voorlopig ook een ondernemingsraad op locatie te houden om de lokale zaken 
af te handelen. Op 19 december heeft een delegatie van de ondernemingsraad van 
Vreedenhoff deelgenomen aan de cursus van de ondernemingsraad van Innoforte over het 
Sociaal Plan. Dit plan is als input voorgelegd aan de vakbonden. 

5 Financieel beleid  

  

5.1 Ontwikkeling gedurende het boekjaar  

Ook in 2019 is het gebruik van de zgn. ZZP-tool gecontinueerd binnen Vreedenhoff. In 2019 
werd een gemiddelde verzorgingsproductie van WLZ-cliënten van 153 gerealiseerd, ten 
opzichte van een begroting van 150 Beschermd wonen (Wmo; GGZ-C) kende een realisatie 
van gemiddeld 21 cliënten ten opzichte van een begroting van 28 Totaal bezien wijkt de 
gerealiseerde productie beperkt af van de begrote productie. Dit komt omdat in het kader 
van het lopende renovatieplan van Vreedenhoff een afdeling vervroegd is vrijgemaakt om 
de betreffende appartementen te kunnen renoveren. 
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5.2  Omzet, resultaten en balans 

De totale opbrengsten 2019 uit reguliere bedrijfsvoering bedroegen € 14.466.189, een 
toename van ruim € 444.426 ten opzichte van 2018. 

           X  € 1000 

  2019 2018 2017 

Opbrengsten zorgverzekeringswet 236 218 206 

Wettelijk budget aanvaarbare kn. 11.611 10.732 9.909 

Opbr. WMO overgang/soc. Domein 1.297 1.715 1.430 

Opbr. WMO Hulp bij Huishouden 895 836 827 

Subsidies en overige opbrengsten 426 521 573 

Totaal 14.466 14.022 12.945 

 
Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt €1.533.831,- negatief. Vanaf het tweede 
kwartaal 2020 wordt er volop aan gewerkt om binnen de kaders van het kwalitatief op orde 
hebben van de zorg, de kosten en opbrengsten op elkaar af te stemmen.  
Het eigen vermogen bedraagt eind 2019 € 8.0 mln. De solvabiliteitspositie van Vreedenhoff 
komt uit op 61%. 
 

  2019 2018 2017 

Solvabiliteit 61% 66% 80% 

Vermogensratio (weerstandsverm.) 55% 68% 74% 

DSCR  -3 10 23 

Loan to value 24% 26% 0% 

Current ratio 1.3 2,3 1,4 

 

De berekening van de DSCR (Debt Service Cover Ratio) is als volgt: het totaal van de 
rentelasten, huurlasten en aflossingsverplichtingen als factor van het bedrijfsresultaat 
(gecorrigeerd voor afschrijvingen en huurlasten). De minimale ondergrens die de financier 
hierbij stelt is een ratio van 1,2. 
De solvabiliteitsratio (Eigen Vermogen/Totaal Vermogen) bedraagt 61% van het 
balanstotaal; de financier stelt een ondergrens van 20%. 
Vreedenhoff voldoet niet aan de voorwaarden van het bankconvenant Triodosbank. De 
hiervoor aangevraagde waiver is op 2-7-2020 Verleend. 
 

5.3 Kasstromen en financieringsbehoefte 

De operationele activiteiten genereerden in 2019 een kasstroom van €-/- 164.717. Per 
ultimo 2019 bedraagt de langlopende schuld ruim € 2,4 mln. De liquide middelen namen af 
met ca € 1,5 mln met name door de negatieve kasstroom uit investerings- en 
financieringsactiviteiten. 

  2019 2018 2017 

Liquide middelen (ultimo) 2.406 3.871 2.193 

 

6. De voornaamste risico’s en onzekerheden  

 

6.1 Overheidsbeleid 

Cliënten met een intramurale GGZ-indicatie blijven tot 2021 onder de Wmo vallen. Vanaf 
dan kunnen ze weer toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Bij de 
indicatiestelling op grond van de Wlz gaat het niet om de aandoening, maar om de vraag of 
de persoon blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de 
nabijheid door zijn beperkingen, het ontbreken van regie op nagenoeg alle levensdomeinen 
en het onvermogen om op relevante momenten hulp in te roepen. Voor de huidige 
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bewoners binnen Vreedenhoff met een GGZ-indicatie wordt verwacht dat zij toegang zullen 
krijgen tot de Wlz. Het risico dat de gemeente overgaat tot het vervangen van plaatsen 
voor deze doelgroep door ambulante zorg, lijkt van de baan en daarmee ook het risico van 
het vervallen van de vergoeding uit de Normatieve Huisvestingcomponent (NHC) ten 
faveure van een lager bedrag in het kader van Scheiden Wonen en Zorg.  

6.2 Strategie 

Vreedenhoff is primair een zorgorganisatie gericht op ouderen. Vreedenhoff wil het begrip 
‘zorg’ vanuit de community-gedachte echter breder laden waarbij het welzijn van onze 
bewoners centraal staat. Daarbij richt Vreedenhoff zich allereerst op ouderen met een 
indicatie voor zorg. Daarnaast zien wij mogelijkheden voor mensen op leeftijd die eenzaam 
zijn en graag weer deel uit willen maken van een gemeenschap.  
 
In 2017 heeft de oprichting van de Old-School in Vreedenhoff in oktober plaatsgevonden. In 
2018 is de Old School Vreedenhoff uitgebreid met Old-School Arnhem, waardoor nog meer 
jongeren hun weg naar Vreedenhoff weten te vinden. In 2019 zetten we vol in op het 
leggen van verbindingen tussen de Old-School en de zorg, zodat ook daar volop gebruik 
gemaakt wordt van de kennis die binnen de Old-School wordt opgehaald over onze 
bewoners. De diversiteit aan bewoners, zorgt voor reuring en maakt het daardoor voor 
bewoners en bezoekers aantrekkelijker om te vertoeven in de gemeenschappelijke ruimten.  
 
Een belangrijke strategische keuze waarmee Vreedenhoff risico’s voor de toekomst 
verkleint, betreft de voorgenomen fusie met Innoforte. Als kleine zorgorganisatie in Arnhem 
is Vreedenhoff in het verleden kwetsbaar gebleken. Op nieuwe ontwikkelingen werd 
onvoldoende snel en adequaat ingespeeld. Hierdoor moest er vanaf 2014 volop en versneld 
worden ingezet op renovatie van het vastgoed en de transitie van verzorgingshuiszorg naar 
verpleeghuiszorg. Daarnaast dienden in de ondersteuning ook vele zaken 
geprofessionaliseerd te worden. Voor een kleine organisatie als Vreedenhoff een zware klus, 
die op een beperkt aantal schouders rust. Die kwetsbaarheid te verminderen en de 
continuïteit van Vreedenhoff beter te waarborgen was een belangrijke aanleiding voor het 
doen van een onderzoek naar de meerwaarde van een fusie met Innoforte uit Velp. Uit het 
onderzoek blijkt dat een fusie beide organisaties kan versterken. Samen kan een breder en 
meer gevarieerd aanbod worden gedaan en meer maatwerk worden geboden. Een grotere 
omvang is nodig om ook in de toekomst goede zorg en services te kunnen blijven bieden. 
Tijdens het onderzoek bleek dat er een natuurlijke ‘klik’ is tussen Innoforte en Vreedenhoff. 
De organisaties lijken op elkaar en zijn bovendien financieel gezond. Samen verwachten wij 
(nieuwe) medewerkers beter aan ons te binden en te kunnen blijven boeien. 
 
6.3 Vastgoed  

In 2019 heeft verdergaande planvorming plaatsgevonden over verbouw en/of nieuwbouw 
van het Hart (de algemene ruimten). In de context van de fusie met Innoforte zijn deze 
plannen in 2019 opnieuw gewogen.  
 
Jaarlijks voert Vreedenhoff een RJ 121 analyse uit om vast te stellen of sprake is van 
interne dan wel externe indicaties voor een impairment. Hiervan was geen sprake. 
Desalniettemin heeft Vreedenhoff haar bedrijfswaardeberekening geactualiseerd. Hieruit 
blijkt geen noodzaak tot impairment.   
 
Per 1 augustus is de begane grond van Parkzicht, die voorheen werd gehuurd door het 
RIBW, verhuurd aan Melody PsyCare GGZ.   
 
6.4 Organisatie 

Een blijvende bezinning op de inrichting en omvang van de organisatie, mede in relatie tot 
een oriëntatie op een mogelijke samenwerking/fusie met Innoforte, is voor Vreedenhoff 
onontkoombaar, gegeven de dynamiek in de wereld van de zorg 
Voldoende goed gekwalificeerd personeel is een voorwaarde om het gezelligste huis van 
Arnhem te zijn. Met onder andere het organisatiebrede ontwikkeltraject STeam en Old-
School wordt gewerkt aan beide. Een risico blijft gelegen in het aantal zaken dat (in korte 
tijd) moet worden opgepakt. Een juiste prioriteitstelling en een continu herijken van de 
organisatie(doelen) zijn van groot belang. Van belang blijft daarbij dat over die prioriteiten 



 
 

 Pagina 22 van 23 

 

en organisatiedoelen intern (raad van bestuur, cliëntenraad en ondernemingsraad) geen 
grote verschillen van mening bestaan en er eendrachtig wordt samengewerkt. 
 
6.5 Financieel 

 
6.5.1 Realisatie productieafspraken 

Gegeven het feit dat het inkoopbeleid is gebaseerd op cliëntvolgende budgettering is het 
risico van het niet realiseren van een toereikende bezetting van bewoners met een Wlz-
indicatie vooralsnog beperkt. Wel is het van belang tijdig mee te kunnen bewegen qua 
personeelsbezetting in geval van een daling dan wel stijging in de bezetting. Voor 2019 
geldt dit ook als in het najaar de voorgenomen renovatie van een aantal appartementen zijn 
beslag krijgt. De personeelsbezetting zal daarmee mee moeten bewegen. Dit is in 2019 
slechts ten dele gelukt.    
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6.5.3 Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)  

In 2019 is de NHC, in tegenstelling tot wat eerst werd aangekondigd, nog niet 
onderhandelbaar. Onduidelijk is vanaf welk moment de NHC wel onderhandelbaar wordt én 
wat de consequenties hiervan zullen zijn. In de financiële meerjaren prognoses wordt 
rekening gehouden met een lagere NHC. 
 

6.6  Overige risico’s 

Naast bovengenoemde risico’s worden de volgende risico’s onderkend: 
 
Voornaamste imago risico’s: 
- Negatieve berichtgeving in de media 

- Niet professioneel omgaan met persoonsgegevens en bedrijfsinformatie 

- Niet goed geholpen/ontevreden bewoners/cliënten met klachten 

 

Voornaamste ICT en techniek risico’s: 
- Verouderde systemen 
- Onbevoegd gebruik van systemen 
- Onvoldoende kennis van digitaal werken 
- Beveiligingsincidenten en datalekken 
- Stroom uitval 

 
Teneinde deze risico’s te beheersen en in aansluiting op wet- en regelgeving zijn met 
bewerkers bewerkersovereenkomsten gesloten waarin de verantwoordelijkheden rond 
datalekken beschreven zijn. Deze afspraken zijn vertaald naar interne procedures. 
Vreedenhoff werkt sinds medio 2016 “in de cloud”; de continuïteit van gegevensverwerking 
is hiermee gewaarborgd. Vreedenhoff beschikt ingeval van stroomuitval over een eigen 
noodaggregaat. 

7  Slotwoord raad van toezicht 

Er gebeurt veel in de zorg. Al die veranderingen zijn van invloed op het functioneren van 
medewerkers en vrijwilligers. De raad van toezicht heeft daar oog voor en wil op deze 
plaats zijn waardering uitspreken voor de wijze waarop de betrokken medewerkers van 
Vreedenhoff, samen met enthousiaste vrijwilligers, ook in 2019 weer met veel toewijding 
hun taken hebben uitgevoerd.     
 
Namens de raad van toezicht,  
Drs. K.L. Stoter, voorzitter 
 


























































