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1. Inleiding op Avoord  

 

Stichting Avoord biedt persoonsgerichte, warme zorg aan ouderen in de regio Etten-Leur, 

Rijsbergen en Zundert. Met bijna 1100 betrokken medewerkers en 700 toegewijde 

vrijwilligers gaan wij voor kwalitatief hoogstaande zorg voor onze 2300 cliënten. Wij bieden 

onder meer zorg, dagbesteding en ondersteuning, thuis in de wijk, op onze locaties in een 

woon- of zorgappartement en in ons hospice.  

 

Avoord is een stichting waarbij de Raad van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. 

Daarbij vormen de directeur Zorg en de directeur Bedrijfsvoering gezamenlijk de directie van 

de stichting. Zij sturen de managers van de zorgeenheden en de managers van de 

ondersteunende diensten aan. Op hun beurt sturen deze managers de onder hun 

verantwoordelijkheid vallende teams aan. Gezamenlijk voeren alle bij Avoord betrokken 

medewerkers hun werkzaamheden uit op een wijze waarbij de visie van Avoord voorop staat. 

Deze draait om persoonsgerichte zorg en behoud van zelfrespect, met als verbindende 

boodschap  ‘Wat vindt ú belangrijk?’ 

 

Ons handelen wordt steeds aangepast aan wat de cliënt belangrijk vindt. Iedere dag stellen 

we ons als doel om het best passende aanbod van zorg en ondersteuning te bieden aan onze 

cliënten en daarbij dus volledig persoonsgericht zorg te verlenen. Iedere cliënt is een eigen, 

uniek individu en heeft zijn/haar eigen gewoonten, wensen, levensgeschiedenis en netwerk 

van familie en naasten om zich heen. Hiervoor hebben wij aandacht en daarin bevorderen we 

eigen regie en zelfredzaamheid van onze cliënten.  

 

Onze missie is maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten. En daar dragen onze 

waarden aan bij: zelfregie, respect en samen leven. Deze waarden hebben betekenis voor 

onze cliënten, medewerkers en voor de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfregie 

Kunnen zijn wie u bent. We 
respecteren en stimuleren 
zelfregie, ook als dit 
moeilijk is. We 
ondersteunen bij het 
maken van keuzes en 
zoeken samen naar een 
oplossing. We denken 
hierbij in mogelijkheden, 
naar wat wél kan. 

 

Respect 

Wederzijds respect is 
belangrijk. Goed 
communiceren is 
essentieel. Luisteren, 
begrip voor elkaar en 
bouwen aan wederzijds 
vertrouwen zijn daarom 
voor ons vanzelfsprekend. 
 
 

 

Samen leven 

Samen Leven is de basis voor 
onze zorg. Cliënt, 
mantelzorger, vrijwilliger en 
medewerker geven samen 
invulling aan de zorg. 
Daarom ondersteunen en 
betrekken we actief de 
mantelzorg bij de zorg voor 
hun naaste. We bouwen een 
goed contact op en bereiden 
voor op wat komen gaat.  

 



 

 

 
4 

2. Jaarverslag Raad van Bestuur 2020  
 

 

2.1 Terugblik 

Het jaar 2020 is een zeer bijzonder jaar geweest. De hele wereld was in de ban van COVID-19 

en zo ook Avoord. Waar met de jaarwisseling COVID-19 iets was dat vooral aan de andere kant 

van de wereld speelde, veranderde dit eind februari 2020. De eerste besmetting werd 

geconstateerd in Noord-Brabant en al snel werd COVID-19 een harde realiteit voor Avoord. 

Besmettingen, overlijdens, hoge werkdruk, gesloten locaties, angst en onzekerheid: al deze 

nare facetten van het virus hebben zich binnen Avoord gepresenteerd. Cliënten en hun 

naasten, medewerkers en vrijwilligers, ieder heeft zijn of haar eigen verhaal als het gaat om 

COVID-19 en deze verhalen zal men met zich mee blijven dragen.  

 

Terug kijken op 2020 is dus terug kijken op een jaar van crisis. Een jaar waarin we tot groot 

verdriet van cliënten en hun naasten locaties moesten sluiten voor bezoek. Een vanuit het 

Rijk voorgeschreven beslissing die Avoord ontzettend zwaar is gevallen. Het verdriet van 

cliënten was iedere dag merkbaar voor onze medewerkers. Naasten die wanhopig zochten 

naar mogelijkheden toch contact te hebben met hun dierbare. Prachtig om te zien hoe onze 

medewerkers zich met tomeloze energie en een enorme dosis creativiteit hebben ingezet om 

de afstand tussen cliënten en hun naasten zoveel mogelijk te overbruggen. Van videobellen, 

raambezoeken tot babbeltenten en extra dagbesteding om afleiding te bieden zoals de 

gangbingo. Duidelijk is dat in tijden van crisis de medewerkers van Avoord staan voor waar zij 

altijd voor staan: passende en kwalitatief hoogstaande zorg voor cliënten. Betrokken, ook al 

is het op afstand. Met aandacht en liefde voor alle cliënten, maar ook voor hun naasten en 

mantelzorgers. Als Avoord mogen we fantastisch trots zijn op onze medewerkers! Een enorme 

dank je wel  aan al onze medewerkers en vrijwilligers is ook op deze plaats meer dan 

passend! En onze cliënten en hun naasten verdienen ook die dank je wel voor alle 

flexibiliteit, hulp, geduld, bemoedigende woorden en steun! 
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Als organisatie zijn we in 2020 enorm geholpen door de vele liefdevolle, genereuze en 

onbaatzuchtige acties uit onze directe omgeving. Van bloemen voor de huiskamer tot 

muzikale afleiding en nog zoveel meer. Hierbij gaat ook een speciale dank aan de Vrienden 

van Avoord, Vrienden Marianahof en de Lodewijkstichting. Fantastisch initiatieven die op 

moeilijke momenten toch hebben gezorgd voor die glimlach bij zowel cliënten als 

medewerkers. Heel mooi hoe deze initiatieven ertoe hebben bijgedragen dat we deze crisis 

echt samen doorstaan.  

 

COVID-19 heeft Avoord veel geleerd. We hebben als organisatie hernieuwde inzichten als het 

bijvoorbeeld gaat om werken op afstand, de onvermoeide aandacht die we moeten hebben 

voor hygiëne en het enorme belang van het goed samen optrekken met medezeggenschap om 

zo besluiten te kunnen nemen die bijdragen aan onze missie. Daarbij is nog meer duidelijk 

geworden hoe ontzettend belangrijk de inzet en betrokkenheid van naasten en vrijwilligers is. 

Ook is nog meer aandacht gevestigd op het feit dat de zorgvraag in onze maatschappij 

verandert. We zien dat cliënten met psychogeriatrische zorg eerder bij ons terecht moeten 

kunnen dan cliënten die somatische zorg behoeven.  

 

De samenwerking in de regio heeft door COVID-19 een extra vlucht genomen. Avoord stond al 

in nauw contact met collega zorginstellingen en de ziekenhuizen in de regio, maar door 

COVID-19 zijn die verhoudingen nog meer aangehaald. 

 

In 2020 hebben we bepaalde projecten en ontwikkelingen moeten uitstellen vanwege de 

noodzaak alle energie en inzet aan te wenden voor het beschermen van onze cliënten en 

medewerkers (o.a. de implementatie van stelselmatig multidisciplinair overleg en de 

invoering van de EVV-er als nieuwe functie). Deze projecten en ontwikkelingen worden in 

2021 opgepakt en doorgezet. Maar er zal aandacht moeten blijven voor de gevolgen van 

COVID-19. Want waar onze medewerkers in 2020 een topprestatie hebben moeten leveren 

voor onze cliënten, zullen onze medewerkers (evenals cliënten en hun naasten) in 2021 vooral 

moeten herstellen van het jaar 2020 dat veel meer van iedereen heeft gevergd dan we vooraf 

hadden kunnen bedenken. Om die reden heeft het jaarplan dat in 2020 voor het jaar 2021 is 

ontwikkeld vooral oog voor het in beginsel overleven van COVID-19, om er vervolgens samen 

van te herstellen en dan weer de inzet volledig te kunnen richten op de toekomst. 

Vooruitlopend daarop is in het najaar van 2020 gestart met de eerste stappen om te komen 

tot een nieuwe strategische koers, welke koers we in 2021 samen met input van onze 

medewerkers, vrijwilligers, cliënten en externe stakeholders (gemeenten, zorgkantoor, 

belangenorganisaties) vorm zullen geven, om samen nog sterker de toekomst in te gaan.  

 

2.2 Besturing 

Het bestuur van Avoord is tot 1 maart 2020 ingevuld door de heer M. den Hartog.  

In verband met het aannemen van een dienstbetrekking elders, heeft de heer  

Den Hartog afscheid genomen van Avoord en is ingezet op het werven van een nieuwe 

bestuurder.  
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In de overbruggingsperiode zijn de bestuurstaken waargenomen door de beide directeuren, 

mevrouw C. Brander (directeur Bedrijfsvoering) en mevrouw L. Kallenberg (toenmalig 

directeur Zorg). Per 1 juli 2020 is mevrouw S. van Opijnen bestuurder van Avoord. 

 

Ten aanzien van de besturing, hanteert Avoord hanteert de Governance Code Zorg en 

conformeert bestuurder zich aan de gedragsregels voor goed bestuur en adequate 

verantwoording. De besturing geschiedt op transparante wijze door informatieverstrekking 

over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarbij legt Avoord 

jaarlijks verantwoording af aan alle rechthebbenden en belangstellenden van de stichting 

over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde 

prestaties. Voor 2020 doet Avoord dit door middel van het jaarbeeld, de jaarrekening en het 

kwaliteitsverslag.  

 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het bestuur, de 

directie en het managementteam zijn vastgelegd in de statuten en in het Reglement Raad van 

Toezicht, het Reglement Bestuur en het Reglement Managementteam. Het managementteam 

wordt gevormd door de bestuurder, directeur zorg, directeur bedrijfsvoering, manager PO&O 

en manager control. Daarbij sluit op uitnodiging een specialist ouderengeneeskunde aan als 

medisch adviseur. De bestuurder beslist gehoord hebbende de overwegingen van de leden van 

het managementteam. Het managementteam wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. 

 

Avoord gelooft in het belang van zelfstandige teams, die dicht bij de cliënt de keuzes kunnen 

maken die voor hem of haar belangrijk zijn. We willen die zelfstandigheid zo invullen en 

ondersteunen dat onze zorgprofessionals zich kunnen richten op de cliënt en diens behoeften 

en gewoontes.  

 

2.3 Medezeggenschap 

Avoord heeft een Ondernemingsraad (hierna: ‘OR’) en een Centrale Cliëntenraad (hierna: 

‘CCR’). De CCR wordt gevormd door een afvaardiging van de diverse cliëntenraden die zijn 

verdeeld over locaties en productgroepen, en enkele onafhankelijke leden. 

 

Ondernemingsraad 

In de OR hebben 13 werknemers van Avoord zitting, waarvan 1 voorzitter en 1 vicevoorzitter. 

De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Namens het personeel voert de OR 

overleg met bestuurder over het beleid van Avoord en de personeelsbelangen. 

 

In 2020 heeft de OR zeven keer formeel overleg gehad met de bestuurder. Daarbij heeft de 

OR éénmaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht van Avoord. Naast het feit dat vele 

zaken en besluiten rondom COVID-19 door bestuurder met de OR zijn gedeeld teneinde de 

benodigde en gewenste input van de OR mee te nemen in de voorbereiding en uitvoering van 

die besluiten, heeft de OR op grond van de wet op de Ondernemingsraden (WOR) diverse 

advies- en instemmingsaanvragen van de bestuurder in behandeling genomen. In 2020 is 
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advies gevraagd over o.a. herpositionering vrijwilligers, werken in de zorg, benoeming 

bestuurder en herbenoeming lid Raad van Toezicht, notitie EVV-er, herinrichting 

CliëntServiceBureau en nachtzorg.  

Daarbij heeft de OR in 2020 ingestemd met de volgende regelingen: 

• IBC / FWG 

• persoonlijk ontwikkelgesprek 

• werkoverleg 

• Arbo adviseur 

• verzuimbeleid 

• alcohol, drugs, medicijnen en roken 

• werktijdenbeleid 

• notitie verzuimconsulent 

• melding incidenten medewerkers 

 

De OR is ook bij aanvang door bestuurder betrokken bij het traject om te komen tot een 

nieuwe strategische koers voor Avoord en zal in 2021 ook nauw betrokken blijven bij dit 

traject. 

 

Centrale Cliëntenraad 

Tot november 2020 hadden in de CCR 8 personen zitting, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 

1 penningmeester. In november 2020 hebben 2 leden van de CCR afscheid genomen. De CCR 

wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De CCR vormt de belangenbehartiger van 

de cliënten van Avoord en voert hierover overleg met bestuurder. In 2020 heeft de CCR vijf 

keer formeel overleg gehad met de bestuurder. Daarbij heeft de CCR éénmaal overleg 

gevoerd met de Raad van Toezicht van Avoord.  

 

De CCR en de bestuurder hebben in 2020 op vele andere momenten ook contact gehad om de 

aanpak en voorgenomen besluiten ten aanzien van COVID-19 te bespreken. Hierbij de CCR de 

bestuurder (en daarmee het corona crisismanagementteam) van veel waardevolle input 

voorzien, waaronder o.a. ten aanzien van het continuïteitsplan zorg.  

 

Daarnaast heeft de CCR diverse reguliere gevraagde en verzwaarde adviesaanvragen in 

behandeling genomen, waaronder over: de herpositionering vrijwilligers en horeca, procedure 

calamiteiten kwaliteit van zorg, de Wet zorg en dwang, nieuwe verdeling van de managers 

zorg, benoeming nieuwe bestuurder en herbenoeming lid Raad van Toezicht, regionale 

nachtzorg en jaar- en kwaliteitsplan en begroting. In 2020 heeft de CCR voorts instemming 

verleend op de Versoepeling bezoekregeling en routekaart corona.  

 

Evenals de OR, is ook de CCR bij aanvang door bestuurder betrokken bij het traject om te 
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komen tot een nieuwe strategische koers voor Avoord en zal de CCR ook in 2021 nauw 

betrokken blijven bij dit traject. 

 

2.4 Vooruitblik 

Het jaar 2020 wordt met enige vorm van opluchting afgesloten. Het was een jaar van door 

blijven gaan, ook als dat eigenlijk niet meer ging. Een jaar waarin we met elkaar verliezen 

hebben gekend, maar waarin we ook heel veel hebben geleerd. En vooral die waardevolle 

lessen nemen we mee naar 2021. Nog meer zal persoonsgerichte zorg het uitgangspunt zijn en 

we zullen vast blijven houden aan de uitzonderlijke creativiteit die onze medewerkers 

hebben laten zien om de daginvulling van onze cliënten af te stemmen op hun wensen en 

behoeften. Maar meer ook dan tevoren zullen we alle naasten, mantelzorgers en vrijwilligers 

met open armen ontvangen. Het belang van samenzorg is in 2020 nog duidelijker geworden, 

want de warme en liefdevolle zorg van familie, naasten, vrienden en vrijwilligers doet zowel 

onze cliënten als onze medewerkers meer dan goed! 

 

In 2021 zal Avoord zich nog meer richten op vasthouden en verankeren. Vasthouden aan 

datgene waar Avoord voor staat: persoonsgerichte en kwalitatief hoogstaande zorg met 

enthousiaste, warme en vakbekwame medewerkers. Ook zetten we in op  verbeteren en 

vernieuwen. Er zal aandacht zijn voor de organisatie van en de processen in de zorg en de 

ondersteuning daarbij. Ook zal Avoord zich richten op de veranderende zorgvraag en zoveel 

mogelijk een antwoord ontwikkelen op de toenemende behoefte aan zorg voor mensen met 

dementie. Wat betreft vernieuwing richten we ons op digitalisering en de inzet van vooral 

arbeidsbesparende technologie. Tenslotte benutten we 2021 om onze strategie voor de 

komende jaren te ontwikkelen, samen met vele belanghebbenden in en rondom onze 

organisatie. 

 

Keuzes maken ten aanzien van wat wel en niet en wanneer is onvermijdelijk; de aanhoudende 

aanwezigheid van COVID-19 en de effecten daarvan alleen al nopen ons daartoe.  We zullen 

eerst met elkaar de pandemie moeten overleven en daarna zal er aandacht moeten zijn voor 

herstel. Maar graag kijken we als Avoord ook samen nog een stukje verder, om samen te 

blijven bouwen aan waar we voor staan en waarbij we altijd de vraag zullen blijven stellen: 

Wat vindt u belangrijk?  
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3. Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 
 

 

3.1 Toezichtvisie 

 

De Raad houdt integraal toezicht op het besturingsproces van Avoord en de algehele gang van 

zaken binnen Avoord, met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in het strategisch 

beleid zijn verwoord. De Raad heeft aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk 

voor een goed toezicht dat past bij Avoord. De Raad heeft oog voor ontwikkelingen in de zorg 

en in de maatschappij. De Raad kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.  

De Raad vervult hierbij vier functies:  

1. controle op de vorming en uitvoering van beleid in de brede betekening met 

inachtneming van de geldende voorwaarden, voorschriften en maatschappelijke 

normen; 

2. optreden als werkgever van bestuurder 

3. functioneren als klankbord voor de bestuurder van Avoord 

4. het bewaken van de maatschappelijke relevantie 

 

De functies van de Raad en de visie en uitvoering van het toezicht door de Raad zijn 

gebaseerd op de Zorgbrede Governance Code 2017 en is vastgelegd in de Toezichtsvisie van 

de Raad. Op basis hiervan hanteert de Raad de volgende uitgangspunten: 

 

• de Raad voert het intern toezicht onafhankelijk uit waarbij steeds gezocht wordt naar het 

juiste evenwicht tussen nabijheid en gepaste afstand;   

• de Raad weet wat er in de organisatie speelt ten aanzien van cliënten, medewerkers, 

managers, directie en bestuur en is beschikbaar voor Avoord wanneer nodig; 

• in haar handelswijze streeft de Raad naar transparantie en zichtbaarheid voor interne en 

externe stakeholders;  

• het toezicht op (i) de financiële stabiliteit, (ii) vastgoed en (iii) kwaliteit, veiligheid en 

compliance wordt binnen de Raad belegd bij de daarin deskundige leden van de Raad. De 

gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht.  

 

Voornoemde functies en uitgangspunten hanteert de Raad bij het voeren van toezicht op de 

volgende aandachtsgebieden die iedere vergadering van de Raad uitvoerig aan de orde 

komen:  

 

• Zorginhoud en kwaliteit 

• Huisvesting 

• Financiën 

• Governance en juridische zaken 

• Kennis van regionaal, maatschappelijk en politiek veld 

• Voldoende regionale betrokkenheid. 
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3.2 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit vijf onafhankelijke leden. Bij de samenstelling van 

de Raad is gekeken naar de verschillende kwaliteiten van de leden. De leden zijn gekozen op 

basis van hun algemene bestuurlijke kennis en vaardigheden en hun individuele 

achtergronden. 

 

Onderstaand een overzicht van de leden en de door hen in 2020 uitgeoefende hoofdfunctie en 

eventuele nevenfuncties.  

 

Samenstelling RvT 1e benoeming herbenoeming Nevenfuncties 

De heer  

P.J.J.M. Bevers 

 

- gestart als voorzitter 

- vanaf 27 maart 2019 

deelname als vice-

voorzitter 

 

▪ Huisvesting 

 

1 januari 2017 1 januari 2021 - Voorzitter Meeussenfonds (na 

naamswijziging ABG) 

- Directeur bestuurder R&B Wonen 

- Per 1-7-2019 na fusie bestuurder 

Beveland Wonen 

- Bestuurder maatschappelijke 

ontwikkelingsmaatschappij zeeland. 

Dochteronderneming van Beveland 

Wonen. 

 

 

Mevrouw  

S. Dirven-v. Aalst   

 

- gestart als 

vicevoorzitter 

- vanaf  27 maart 2019 

deelname als voorzitter 

 

▪ Kennis van regionaal, 

maatschappelijk en 

politiek veld 

  

1 januari 2015 1 januari 2019 - Lid Raad van Toezicht 

De Lange Wei, Hardinxveld 

Giessendam 

- Voorzitter Raad van Advies 

congregatie zusters Franciscanessen 

in Dongen (onbezoldigd) 

Adviesraad is per 1-12-2019 

opgeheven 

- Eigenaar Van Aalst Advies en 

Bemiddeling 

- Voorzitter Oudenbossche Harmonie 

- Bestuurslid opvanghuis ‘t Stoofje 

- Voorzitter Platform Parelpad stg. 

samenwerking Ontwikkeling 

Historisch hart Oudenbosch 

(onbezoldigd) 

- Voorzitter Raad van Toezicht De 

Marq  

Breda 
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Samenstelling RvT 1e benoeming herbenoeming Nevenfuncties 

De heer  

G.H.W. Bruning, RA  

 

- lid 

 

▪ Financiën 

 

1 januari 2016 1 januari 2020 - Accountant bij Ministerie van 

Financiën 

- Docent accountancy bij Avans 

Hogeschool te Breda 

Mevrouw  

C. Hoendervangers 

 

- lid  

 

▪ Governance  

 

1 januari 2018 1 januari 2022 - Manager Economische en Culturele 

Zaken bij de gemeente Breda 

- Voorzitter MR Basisschool St Antonius 

in Klein Zundert 

 

Mevrouw  

A. Machielse 

 

- lid  

 

▪ Zorginhoud en 

kwaliteit 

 

1 januari 2018 1 januari 2022 - Hoogleraar aan de Universiteit voor 

Humanistiek 

- Lid Wetenschappelijke Advies 

Commissie Een tegen Eenzaamheid, 

ministerie van VWS, Den Haag 

- Lid Begeleidings-commissie Social 

Trials van ZonMW 

- Lid Adviescommissie Effectieve 

Sociale Interventies, Movisie, Utrecht 

 

 

3.3 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht 

 

Activiteiten 

Ten behoeve van de uitvoering van haar taken, heeft de Raad in 2020 zeven keer vergaderd. 

Deze vergaderingen werden agenda technisch door de bestuurder en de voorzitter van de 

Raad van Toezicht voorbereid, waarna de agenda als concept werd voorgelegd aan de overige 

raadsleden. Van alle formele bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn 

besproken, eventueel aangevuld en goedgekeurd. 

 

Naast de voor iedere vergadering geagendeerde onderwerpen (zie paragraaf 3.1), heeft de 

Raad iedere vergadering uitvoerig aandacht gehad voor de ontwikkelingen op het gebied van 

Covid-19. In dat kader is onder meer gesproken over de interne bedrijfsvoering, interne 

ontwikkelingen, risico’s, financiële forecasts en gevolgen, en de veiligheid voor cliënten en 

medewerkers.  

 

Mede vanwege Covid-19 heeft de Raad het voor haar gebruikelijke bezoek aan een locatie van 
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Avoord niet kunnen uitvoeren en is er ook geen sprake geweest van het gebruikelijk overleg 

van de Raad met de Congregatie. Daarbij hebben de meeste vergaderingen van de Raad niet 

in persoon, maar digitaal plaatsgevonden.  

 

Per 1 maart 2020 heeft de toenmalige bestuurder, de heer M. den Hartog afscheid genomen 

van Avoord in verband met het aanvaarden van een dienstbetrekking elders. Een afvaardiging 

van de Raad heeft vanuit zijn rol als werkgever met de heer Den Hartog een afsluitend 

gesprek gevoerd. Ter vervanging heeft de Raad ingezet op de werving van een nieuwe 

bestuurder. Ten behoeve van de overbruggende periode heeft de Raad de directeur 

Bedrijfsvoering, mevrouw C. Brander, en de toenmalig directeur Zorg, mevrouw L. 

Kallenberg, verzocht de taken van het bestuur waar te nemen. Deze taak hebben beide 

directeuren uitgevoerd, onder begeleiding en toezicht van de Raad. Ten behoeve van de 

aanstelling van de nieuwe bestuurder heeft een afvaardiging van de Raad gesprekken gevoerd 

met diverse kandidaten, waarna uiteindelijk de nieuwe bestuurder is geselecteerd. Per 1 juli 

2020 is mevrouw S. van Opijnen aangesteld als bestuurder van Avoord.  

 

De Raad heeft twee voorbereidende commissies, zijnde de auditcommissie Financiën en de 

commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

 

In de auditcommissie Financiën hebben de heer P. Bevers en de heer G. Bruning zitting. Deze 

commissie heeft in 2020 vier keer vergaderd. In de commissie heeft onder andere de 

voorbespreking van de jaarrekening (n aanwezigheid van de accountant) en de begroting 

plaatsgevonden. Tevens is in deze commissie meermaals aandacht geweest voor de financiële 

gevolgen van COVID-19 voor de bedrijfsvoering en resultaten van Avoord. 

 

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2020 twee keer vergaderd. In deze commissie 

hebben mevrouw C. Hoendervangers en mevrouw A. Machielse zitting. Onderwerpen die aan 

de orde zijn gekomen zijn onder meer het kwaliteitsjaarverslag, kwaliteitsplan, externe 

auditrapporten en ontwikkeltrajecten binnen Avoord. 

 

In september 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de Raad met de 

Ondernemingsraad alsmede van de Raad met de Centrale Cliëntenraad. Onderwerp van beide 

bijeenkomsten was het bespreken van de verwachtingen van de Ondernemingsraad resp. de 

Centrale Cliëntenraad ten aanzien van de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van 

Toezicht en de wijze waarop de Raad deze rol en taken heeft toegepast ten aanzien van alle 

ontwikkelingen rondom COVID-19.  

 

De leden van de Raad van Toezicht houden hun kennis op peil door het volgen van cursussen, 

het bijwonen van bijeenkomsten en congressen/symposia alsmede door het lezen van 

vakliteratuur. 
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Onderwerpen 

De volgende onderwerpen zijn in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht aan de orde 

geweest, besproken en (indien van toepassing) vastgesteld:  

▪ Ontwikkelingen van COVID-19 en de gevolgen en risico’s voor cliënten, medewerkers en 

Avoord en financiële positie en financiële forecasts in relatie tot COVID-19 

▪ Procedures omtrent vertrek bestuur, waarnemend bestuur en benoemen nieuw bestuur  

▪ Visie op toezicht 

▪ Jaarverslag en jaarrekening Avoord en fysiopraktijk Froeling BV 

▪ Procedure rondom werving accountant 

▪ Beleidsplan, begroting, kwaliteitsjaarverslag, klassenindeling WNT  

▪ Goedkeuring overdracht grond en vestiging erfdienstbaarheid 

▪ Aanstellen adviesbureau tbv vorming nieuwe strategische koers 

▪ Periodieke managementinformatie en mededelingen van de bestuurder 

▪ Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie (incl. Froeling BV en DE MARQ) 

▪ Samenwerking met andere partijen en de rol en positie van Avoord 

Alle besluiten van de Raad van Toezicht zijn genomen met unanimiteit van stemmen. De Raad 

hecht veel waarde aan transparantie, zorgvuldigheid en correctheid, wat betreft zowel haar 

eigen functioneren als de verhoudingen binnen de organisatie. 

 

3.4 Honorering Raad van Toezicht 

 

De honorering van de leden van de Raad voldoet aan de Wet Normering Topinkomens in de 

publieke en semipublieke sector (WNT en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

Zorg en Jeugdhulp 2020 en is vastgesteld met inachtneming van de richtlijnen van de 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders.  

 

3.5 Tot slot 

 

De Raad spreekt op deze plaats graag haar bewondering uit voor de tomeloze inzet van alle 

medewerkers van Avoord. De prestatie die de medewerkers in 2020 hebben geleverd onder 

omstandigheden die voor ieder niet voorstelbaar waren, verdient enorme waardering. Dank! 
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4. Financiële paragraaf 

 

 

4.1 Resultaten 

 

Als gevolg van de corona pandemie kwamen er ook in financiële vele uitdagingen op de 

organisatie af. Dit betrof onder meer: 

• Verlies van opbrengsten als gevolg van verminderde zorglevering door het overlijden 

van cliënten en langere leegstand dan gebruikelijk; 

• Veel extra kosten als gevolg van inzet van extra personeel om de noodzakelijke zorg 

bij onze cliënten te blijven leveren in moeilijke omstandigheden; 

• Hoog verzuim omdat ook medewerkers niet gespaard bleven van besmetting door het 

virus; 

• Veel extra materiele kosten ten behoeve van persoonlijke beschermingsmiddelen, 

extra schoonmaak en beveiliging en overige hulpmiddelen om besmetting te 

voorkomen. 

• Gedurende relatief lange tijd onzekerheid over de compensatieregelingen die 

uiteindelijk van toepassing zouden zijn voor compensatie van gemiste opbrengsten en 

noodzakelijke meerkosten. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 zijn de onzekerheden met betrekking tot de 

compensatieregelingen (nagenoeg) verdwenen. Dit betekent voor Avoord dat over 2020 

uiteindelijk toch een bevredigend resultaat van circa € 0,3 miljoen kon worden behaald.   

 

In onderstaand overzicht zijn de resultaten over 2020 en 2019 alsmede de begroting over 2020 

opgenomen. 

 

  

 

De resultaten over 2020 zijn gezien het bijzondere jaar bevredigend. De resultaten van de 

deelneming Froeling BV hebben in 2020 een herstel laten zien vanuit een verliessituatie in 

2019.  

 

 

Resultaat Avoord 2020 2019 verschil   Begroting 2020

bedragen * € 1.000

Resultaat Avoord 288 774 -486 767

Resultaat Froeling BV 53 -112 165 34

Totaal resultaat 341 662 -321 801
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4.2 Financiële positie 

 

De financiële positie van Avoord kan als sterk worden betiteld. Dit blijkt ook uit onze 

jaarrekening 2020. De belangrijkste kengetallen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

 

  

Uit de hiervoor weergegeven kengetallen blijkt dat: 

• De solvabiliteit van Avoord sterk is en ligt boven branche gemiddelde en norm WFZ; 

• De current ratio boven de norm van 1 ligt. Dit betekent een positief werkkapitaal; 

• De financiële uitgangspositie van Avoord per 31 december 2020 een goed vertrekpunt 

is voor realisatie van de strategie van Avoord voor de komende jaren zoals we die nu 

ontwikkelen. 

 

4.3 Vooruitblik 

 

De financiële positie van Avoord biedt de mogelijkheid om de in 2021 te ontwikkelen strategie 

te ondersteunen met de daarvoor noodzakelijke investeringen. Gezien de ontwikkelingen in 

de zorgsector zullen belangrijke investeringen in vastgoed en ICT (domotica en zorg op 

afstand) noodzakelijk blijken. Avoord beschikt daartoe over de mogelijkheden. 

Punt van aandacht zal de komende jaren zijn het kunnen blijven beschikken over voldoende 

gekwalificeerd personeel. Van de te ontwikkelen strategie maakt daarom een strategisch 

personeelsplanning deel uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ratio's Avoord 2020 2019 mutatie

Solvabiliteit (EV / Omzet) 34,5% 37,0% -2,5%

Solvabiliteit ( EV / Totaal Vermogen) 49,1% 49,2% -0,1%

Current Ratio 1,18 1,18 0,00
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Bijlage 1. Locaties en woonvormen Avoord 

 

Locaties Rijsbergen en Zundert 

 

 

 

Locaties Etten-Leur 

 

 

Rijserf heeft 94 comfortabele appartementen 

voor mensen met of zonder zorgindicatie. 

Daarnaast zijn er twee groepswoningen waar 

12 ouderen kleinschalig beschermd wonen met 

een gezamenlijke binnentuin.  

 

De Willaert heeft 135 comfortabele 

appartementen voor mensen met en zonder 

zorgindicatie. Daarnaast zijn er acht 

groepswoningen waar 60 ouderen kleinschalig 

beschermd wonen (zes voor PG-cliënten en 

twee voor somatische cliënten.  

 

Het Anbarg heeft 87 comfortabele 
appartementen voor ouderen die zelfstandig 
willen blijven wonen; ook wanneer zij direct 
of in de toekomst zorg nodig hebben. 
Daarnaast zijn er 24 groepswoningen waar 144 
ouderen kleinschalig beschermd wonen.  
 

Kloostergaard heeft 94 comfortabele 
appartementen voor mensen met of zonder 
zorgindicatie.   
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Franciscushof heeft 20 kamers t.b.v. twee 

kleinschalige, beschermde woonvormen. 

Tevens zijn er 24 studio’s voor ouderen met 

lichamelijke beperkingen. Naast de twee 

woonkamers is er een ontmoetingsruimte ‘de 

zoete inval’. De Zusters Franciscanessen 

hebben eigen woonruimtes, kapel en aula.  

 

 

Contrefort is een kleine locatie waar we zorg 

leveren op drie woongroepen met ieder zes 

éénpersoonskamers waar ouderen kleinschalig 

beschermd wonen. Er zijn daarnaast nog twee 

grotere 2 kamer appartementen voor 

echtparen beschikbaar.  
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BIJLAGE 2. Personeel en vrijwilligers 2020 

 

De grootste groep medewerkers over 2020 betreft medewerkers niveau 3 (verzorgenden en 

medewerkers dagbesteding) en niveau 2 (medewerkers zorgondersteuning en aspirant 

verzorgenden). We hebben diverse behandelaren in dienst zoals specialisten 

oudergeneeskunde, psychologen, ergotherapeuten en logopedisten. 

 

 Ultimo 2019        Ultimo 2020        Gemiddeld 

Medewerkers                    1.098                      1.162                      1.129 

Vrijwilligers                                                                                        637     640   639    

 

 

 


