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1| Voorwoord 

In dit jaarverslag blikken we terug op 2021. Een jaar dat ieder hoopvol startte vanwege het beschikbare 

vaccin tegen corona en waarmee we als organisatie direct aan de slag gingen om zo snel mogelijk onze 

medewerkers en cliënten te beschermen. Maar ook een jaar waarin de tegenslag van corona toch meer een 

hoofdrol heeft gekregen dan we met elkaar hadden verwacht. Opnieuw werd er veel gevraagd van onze 

cliënten en medewerkers: maatregelen waardoor minder bezoek mogelijk was en cliënten beperkt werden 

in hun activiteiten, werken onder bemoeilijkende omstandigheden met extra beschermende middelen, 

opvangen van verzuim onder collega’s en voor ieder persoonlijke zorgen om de eigen gezondheid en die van 

naasten. Avoord heeft steeds aandacht gehad voor de (mentale) gezondheid van medewerkers en cliënten 

en we zijn ontzettend dankbaar voor de steun van cliënten en hun naasten en de tomeloze inzet van onze 

medewerkers en vrijwilligers.     

In 2021 hebben we met de gehele organisatie ingezet op het richten van onze blik naar de toekomst. Het 

aantal ouderen zal de komende jaren flink groter worden, waarbij met name de zorgvraag op het gebied 

van dementie zal toenemen. Het tekort aan voldoende personeel alsmede aan voldoende geschikte 

woningen voor deze ouderen neemt daarbij ook toe. Om alle kwetsbare ouderen die echt zorg nodig hebben 

deze zorg te kunnen blijven bieden, is meer dan ooit een uitdaging waar Avoord voor gaat. Maar deze 

uitdaging kan Avoord niet alleen aan. Samenwerking met alle betrokkenen is hierbij van groot belang. 

Hierbij gaat het om samenwerken met de cliënt zelf, familie, andere naasten en vrijwilligers, maar ook 

zorgpartners in de regio, gemeenten, cliëntorganisaties en woningbouwcorporaties. Deze samenwerking 

moet ertoe leiden dat zelfzorg en samenzorg vanzelfsprekend worden, en Avoord (tijdelijk) ondersteunt of 

professionele zorg biedt en daarbij een bijdrage levert aan het levensgeluk van kwetsbare ouderen en hun 

naasten. Dát is waar we als Avoord voor gaan.  

Aan de hand van onze visie, kernstrategie en de uitwerking in ons meerjarenplan 2021-2024 is duidelijk waar 

Avoord voor staat, waar Avoord naartoe werkt en wat Avoord daarin van zichzelf als van anderen verwacht 

om daadwerkelijk te komen tot samenzorg. Om goede zorg te kunnen leveren, zullen we echt anders moeten 

denken én doen. We zullen moeten inzetten op bevordering dat cliënten zoveel mogelijk zelf blijven doen 

en daarmee verantwoordelijk blijven voor hun eigen leven. We zetten richting onze cliënten én naasten in 

op ondersteunen en stimuleren, niet overnemen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet, 

ook mensen in de kwetsbaarste periode van hun leven. Dat is hét uitgangspunt voor onze zorg. Ook bij het 

waarmaken van die zorg doet iedereen ertoe. Optimale ouderenzorg vraagt om zorgen voor én met elkaar. 

Zorgen doen we samen!  

De komende jaren gaan we hard aan de slag dit samen vorm te geven, nadat we in 2021 de richting en de 

krijtlijnen van de weg ernaar toe hebben bepaald. Om dat te kunnen doen is een stevige organisatie nodig, 

met heldere processen, verwachtingen en voldoende kennis en kunde, en de juiste (digitale) voorzieningen. 

Belangrijke stappen daartoe zetten we het afgelopen jaar. Zo zorgden we voor goede zorg nu, en goede 

zorg voor (over)morgen, wetende dat de zorg van (over)morgen anders zal zijn en andere zaken zal vragen 

van alle betrokkenen. Wat blijft is het belang van persoonsgericht werken. Daar is Avoord goed in, en dat 

wil zij zeker blijven. 
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2| Profiel van Avoord 

2.1. Algemene gegevens 

 

Stichting Avoord  

Adres San Francescolaan 1 

Postcode 4876 CV 

Plaats Etten-Leur 

Telefoonnummer 076 - 532 50 00 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41102269 

E-mailadres info@avoord.nl  

Internetpagina www.avoord.nl  

 

2.2. Structuur en kerngegevens van Avoord 

Avoord is een toegelaten stichting op basis van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) welke wet in 2022 

de in 2021 geldige Wet toelating zorginstellingen (WTZi) heeft vervangen. Avoord biedt persoonsgerichte, 

warme zorg aan ouderen in de regio Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zowel thuis in de wijk als op onze 

locaties, biedt Avoord zorg, dagbesteding en ondersteuning. Deze zorg wordt geboden vanuit de Wet 

langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

De zorg en ondersteuning wordt geboden door onze bijna 1100 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers die 

met hun betrokken en toegewijde inzet staan voor de verlening van kwalitatief hoogstaande zorg voor onze 

bijna 2300 cliënten. Gezamenlijk voeren alle bij Avoord betrokken medewerkers hun werkzaamheden uit 

op een wijze waarbij de visie en missie en kernwaarden van Avoord voorop staan.  

De Raad van Bestuur van Avoord wordt gevormd door één bestuurder. De directeur Zorg en de directeur 

Bedrijfsvoering vormen 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.  

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt met haar proactieve opstelling integraal toezicht op de 

besturing van en de algehele gang van zaken binnen Avoord. Hierbij heeft de Raad aandacht voor de wijze 

waarop de resultaten passen binnen de visie, missie, kernwaarden en strategie van Avoord. De Raad heeft 

aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk voor goed toezicht dat past bij Avoord. Haar taken 

voert de Raad uit met continue oog voor ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij. 

De medezeggenschap binnen Avoord is belegd bij diverse organen, zijnde: 

- Centrale Cliëntenraad (CCR). Hierin zitten leden uit alle (in totaal zeven) lokale cliëntenraden 

alsmede twee externe leden. De CCR wordt voorgezeten door een externe voorzitter. De CCR richt 

zich op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandelt direct of indirect zaken 

die betrekking hebben op het gebied van welzijn, wonen en zorg; 

- Ondernemingsraad (OR). De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers en voert hiertoe 

overleg met het bestuur. De OR behartigt de belangen en opvattingen van medewerkers en laat zich 

mailto:info@avoord.nl
http://www.avoord.nl/
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bij de vervulling van deze taak in sterke mate leiden door de Wet op de Ondernemingsraden en de 

CAO VVT; 

- Verzorgende- en Verpleegkundige- Adviesraad (VVAR). De VVAR vertegenwoordigt de grootste 

beroepsgroep binnen Avoord namelijk die van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij heeft een 

adviserende rol op alle aspecten van de beroepsinhoud vanuit de ambitie om bij te dragen aan het 

leveren en waarborgen van excellente toekomstbestendige zorg De VVAR werkt samen met de 

beroepsgroep, de behandelaren, het bestuur, het management en de daarbij behorende 

ondersteunde functies. De VVAR is eind 2021 opgericht; 

- (Para)medische Advies Raad (PAR), bestaande uit een afvaardiging van behandelaren. Vanuit 

beroepsinhoudelijke optiek verstrekt de PAR gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur om de 

kwaliteit van de (para)medische zorg te waarborgen en te verbeteren. De PAR is in het eerste 

kwartaal van 2022 gevormd. 

- In het voorjaar van 2022 wordt vormgegeven aan het oprichten en inrichten van een 

vrijwilligersraad. Daarmee geven we deze belangrijke groep betrokkenen bij Avoord een eigen stem. 

Dat past bij de essentiële rol die vrijwilligers binnen Avoord vervullen. 

 

Organogram Avoord 



 

Jaarverslaggeving 2021 Pagina|6 

 

3| Bestuur en toezicht  

3.1. Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur / directie 

Sedert 1 juli 2020 wordt de Raad van Bestuur gevormd door één bestuurder, zijnde mevrouw S. van Opijnen-

Zwart. Avoord hanteert de Governance Code Zorg en de bestuurder conformeert zich aan de gedragsregels 

voor goed bestuur en adequate verantwoording. De bezoldiging van de bestuurder is conform de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De besturing van Avoord 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 2021 doet Avoord dit door middel van het jaarverslag, 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 en het Reglement 

Bestuur. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder, directeur zorg, directeur 

bedrijfsvoering, manager PO&O en de concern controller. 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. 

3.2. Verslag Raad van Toezicht  

3.2.1. Samenstelling, werkwijze en honorering Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in 2021 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 2021 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  

vice-voorzitter 

- voorzitter remuneratie 

commissie 

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. 
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Samenstelling RvT 1e benoeming herbenoeming Nevenfuncties 

- lid audit commissie 

 

▪ Huisvesting 

 

Dochteronderneming van Beveland 

Wonen. 

 

 

Mevrouw  

S. Dirven-v. Aalst   

 

- gestart als vicevoorzitter 

- vanaf 27 maart 2019 

voorzitter 

- lid remuneratie 

commissie 

 

▪ 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 

De heer  

G.H.W. Bruning, RA  

 

- lid  

- voorzitter audit 

commissie 

 

▪ Financiën 

 

1 januari 2016 1 januari 2020 - Accountant bij Ministerie van Financiën 

- Docent accountancy bij Avans 

Hogeschool te Breda 

Mevrouw  

C. Hoendervangers 

 

- lid  

- lid commissie kwaliteit 

en veiligheid 

 

▪ Governance  

 

1 januari 2018 1 januari 2022 - Eigenaar van InterCin management en 

Advies 

- Projectmanager Energietransitie 

gemeente Breda 

- Voorzitter MR Basisschool St Antonius in 

Klein Zundert 

 

Mevrouw  

A. Machielse 

 

- lid 

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

Humanistiek 

- Lid Wetenschappelijke Advies Commissie 

Een tegen Eenzaamheid, ministerie van 

VWS, Den Haag 
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Samenstelling RvT 1e benoeming herbenoeming Nevenfuncties 

- voorzitter commissie 

kwaliteit en veiligheid  

 

▪ Zorginhoud en kwaliteit 

 

- Lid Begeleidingscommissie Social Trials 

van ZonMW 

- Lid Adviescommissie Effectieve Sociale 

Interventies, Movisie, Utrecht 

 

De Raad vervult vier functies: 

• controle op de vorming en uitvoering van beleid in de brede betekening met inachtneming van de 

geldende voorwaarden, voorschriften en maatschappelijke normen; 

• optreden als werkgever van bestuurder 

• functioneren als klankbord voor de bestuurder van Avoord 

• 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 zijn vastgelegd in de Toezichtsvisie van de Raad (2020). De Raad voert 

het intern toezicht onafhankelijk uit. Hierbij zoekt de Raad steeds 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. Wanneer dit benodigd is, is de Raad beschikbaar voor Avoord. 

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

stakeholders. Daarbij verdeelt de Raad het toezicht op (i) de financiële stabiliteit, (ii) vastgoed en (iii) 

kwaliteit, veiligheid en compliance bij de daarin deskundige leden van de Raad. De gehele Raad van Toezicht 

is verantwoordelijk voor het toezicht. Ten behoeve van haar toezichthoudende taken, zorgt de Raad ervoor 

dat tijdens iedere vergadering aandacht is voor zorginhoud en kwaliteit, huisvesting, financiën, governance, 

juridische zaken, het regionale, maatschappelijke en politieke veld en daarbij de regionale betrokkenheid.  

De honorering van de leden van de Raad past binnende WNT-normen en de Regeling bezoldigingsmaxima 

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

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. 

3.2.2. Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht 

Ten behoeve van de uitvoering van haar taken, heeft de Raad in 2021 acht keer vergaderd. Deze 

vergaderingen werden agendatechnisch door de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht 

voorbereid. 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.  

De Raad heeft in 2021 ook veel aandacht gehad voor de vorming van de kernstrategie, het nieuwe 

meerjarenplan en de meerjarenbegroting, de visie en het strategisch vastgoedplan. In meerdere speciale 

sessies is de Raad hierin meegenomen en geconsulteerd. Deze sessies zijn mede begeleid door externe 

deskundigen die aan de hand van o.a. landelijke en regionale ontwikkelingen, benchmarks en 
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toekomstprognoses Avoord hebben ondersteund om te komen tot de kernstrategie en het daarop gebaseerde 

meerjarenplan en strategisch vastgoedplan. Vanuit de Raad is steeds expliciet aandacht geweest voor o.a. 

financiële haalbaarheid, borging van kwaliteit, binding met de regio en samenwerking met stakeholders. 

De Raad heeft in juli 2021 een apart overleg met de Ondernemingsraad gevoerd met als onderwerp 

digitalisering van en met medewerkers. Aan de hand van een presentatie is toegelicht hoe Avoord ervoor 

zal zorgdragen dat medewerkers om kunnen gaan met technologische ontwikkelingen (o.a. door de inzet 

van digicoaches). Tevens heeft de Raad een apart overleg gevoerd met de Centrale Cliëntenraad waarin is 

gesproken over innovatie in de zorg en een presentatie is verzorgd waarin diverse innovatieve oplossingen 

zijn gepresenteerd (o.a. de Bedsense). Daarbij heeft de Raad een themabijeenkomst bijgewoond, tezamen 

met de OR, CCR en alle managers van Avoord. Onderwerp van die themabijeenkomst was de ontwikkeling 

van de visie van Avoord. Ook heeft het gebruikelijk overleg van de Raad met de Congregatie plaatsgevonden. 

Tenslotte hebben alle leden van de Raad van Toezicht een vergadering van de Ondernemingsraad en een 

vergadering van de Centrale Cliëntenraad bijgewoond. 

De Raad heeft twee voorbereidende commissies, zijnde de auditcommissie en de commissie Kwaliteit en 

Veiligheid. 

In de auditcommissie hebben de heer P. Bevers en de heer G. Bruning (voorzitter) zitting. Deze commissie 

heeft in 2021 vijf keer vergaderd. In de commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening 

(in 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, alsmede de meerjarenbegroting en het strategisch vastgoedplan. Ook heeft de 

auditcommissie expliciet aandacht gehad voor de positie van Avoord binnen de coöperatie De MARQ waarvan 

Avoord lid is en de ontwikkelingen van deze coöperatie. De Auditcommissie heeft voorts bijgedragen aan de 

aanstelling van een nieuwe accountant die in 2021 is gestart.  

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2021 vier keer vergaderd. In deze commissie hebben mevrouw 

C. Hoendevanger en mevrouw A. Machielse (voorzitter) zitting. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen 

zijn onder meer het kwaliteitsjaarverslag, kwaliteitsplan, externe auditrapporten en ontwikkeltrajecten 

binnen Avoord. De commissie heeft in oktober 2021 een kwaliteitsronde uitgevoerd op de locatie Het 

Anbarg. Daarbij is een bezoek gebracht aan twee afdelingen waar psychogeriatrische zorg wordt verleend. 

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. In 2021 heeft de raad 

gezamenlijk een masterclass over bedrijfsvoering en financiering bijgewoond. 

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 

 Ontwikkeling kernstrategie, visie, meerjarenplan, meerjarenbegroting en strategisch vastgoedplan  

 Visie op toezicht 

 Aanstellen nieuwe accountant 

 Aanstellen nieuwe concern controller 

 Jaarverslag, jaarrekening en kwaliteitsjaarverslag Avoord en jaarverslag en jaarrekening  

  fysiopraktijk Froeling BV 

 Beleidsplan, begroting, klassenindeling WNT  

 Periodieke managementinformatie en mededelingen van de bestuurder 
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 Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie (incl. Froeling BV) 

 Positie Avoord in De MARQ ten aanzien van sluiten huurovereenkomst en mogelijke uitbreiding van 

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. 

 

4| Algemeen beleid en governance 

4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid 

Avoord heeft in 2021 veel geïnvesteerd in de vorming van kernstrategie van de organisatie. Hierbij zijn op 

meerdere momenten diverse stakeholders geconsulteerd waaronder de centrale cliëntenraad, 

ondernemingsraad, klankbordgroepen met een vertegenwoordiging van medewerkers en vrijwilligers, de 

Raad van Toezicht, gemeenten, woningbouwcorporaties, externe cliëntorganisaties, zorgverzekeraar en 

zorgkantoor. Aan de hand van 14 uitgangspunten is voor de komende jaren vastgesteld wie Avoord wil zijn 

en wat Avoord gaat doen om optimale zorg voor kwetsbare ouderen in de regio waar te maken. Deze 

uitgangspunten vormen de basis voor de in 2021 ontwikkelde visie en missie. Samen met de kernwaarden 

heeft Avoord haar koers voor de komende jaren vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Onze missie 
We dragen bij aan 

levensgeluk 
 

Wij willen een bijdrage 
leveren aan het 
levensgeluk van 

kwetsbare ouderen en 
hun naasten. Door te 
doen én te laten. Met 

liefde en vakbekwaam. 
Zó dat onze cliënten nog 

zoveel mogelijk zelf 
doen en bepalen. En zo 
blijven ervaren dat zij 
ertoe doen. Dát maakt 

een mens gelukkig. 

Kernwaarden 
 

1. RESPECT voor ieders 
eigenheid, waarden en 

gewoonten. 
 

2. NIEUWSGIERIG en 
oprecht geïnteresseerd in 

de ander. 
 

3. DURF en lef om 
dingen wel of juist niet 
of juist anders te doen. 

 
4. SAMEN werken aan 

goede zorgen en elkaar 
daarin helpen 

 
 

 

Onze visie 
Iedereen doet ertoe! 

 
Iedereen doet ertoe. Ook 

mensen in de 
kwetsbaarste periode van 

hun leven. Dat is hét 
uitgangspunt voor onze 

zorg. Ook bij het 
waarmaken van die zorg 

doet iedereen ertoe.  
 

Optimale ouderenzorg 
vraagt om zorgen voor én 
met elkaar. Zorgen doen 

we samen. 
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De kernstrategie en visie vormen de basis voor het meerjarenplan 2021-2024 ‘Samen slimmer en anders 

zorgen’ dat we in 2021 hebben ontwikkeld. Aan de hand van vijf programmalijnen zijn de doelen voor de 

komende jaren uiteengezet, vergezeld van een heldere planning en onderbouwd met een 

meerjarenbegroting. Deze programmalijnen luiden: 

1. Zorgen voor eigentijdse zorg: aan de hand van bewust gekozen zorgconcepten wordt continue gezocht 

naar effectieve manieren van anders zorgen (o.a. door te leren van anderen en sociale innovatie). In onze 

werkwijze is persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en advanced care planning herkenbaar en we 

zoeken actief de samenwerking met partners in de regio. 

2. Op naar zorgeloos zorgen: door te investeren in systemen die de zorg ondersteunen bouwen we aan een 

stevige, professionele fundering van de organisatie. We richten ons op het inrichten van processen die het 

werken voor iedereen makkelijker maken en waarbij overleg en informatie bijdragen aan de uitvoering van 

het werk.  

3. Met plezier samen aan de slag: door te investeren in vitaliteit, medezeggenschap en participatie 

stimuleren we onze medewerkers en vrijwilligers om zelf mee te doen, mee te denken en mee te bepalen. 

Om daarmee ervoor te zorgen dat zij elke dag met plezier aan het werk zijn.  

4. We gaan digitaal: door gebruik te maken van bewezen cq. veelbelovende methoden en technieken willen 

we voorop lopen in het toepassen van sociale én digitale vernieuwing. We richten ons op de inzet van 

technologische hulpmiddelen bij mensen thuis en de doorvoering van digitale verandering in onze 

zorgprocessen. Hierbij is aandacht voor het digitaal vaardig maken van cliënten, naasten, medewerkers en 

vrijwilligers. 

5. Duurzaam wonen op maat: onze bestaande gebouwen zullen we verduurzamen, waarbij ruimtes meer 

effectief benut zullen worden. Daarbij zal samen met bestaande en nieuwe partners worden gewerkt aan 

het aanbod van passend wonen voor onze cliënten, waarbij we o.a. werken aan geclusterde “Ander thuis” 

zorg in bestaande huizen en op nieuwe locaties en zeer kwetsbare ouderen een goede woonomgeving (‘Thuis 

bij Avoord’) bij Avoord wordt geboden.  

De rode draad door deze vijf programmalijnen wordt gevormd door de zes principes van waaruit Avoord 

werkt, leert, verbetert en ontwikkelt: 

• Iedereen doet ertoe: zorgen voor elkaar én met elkaar.  

• Zelf doen – tenzij: zelf doen wanneer het kan, (tijdelijk) overnemen wanneer het (echt) moet.  

• Digitaal – tenzij: digitaal (en op afstand) wanneer het kan, aanwezig wanneer het (echt) moet.  

• Thuis – tenzij: thuis wanneer het kan, bij Avoord wanneer het (echt) moet. 

• Tijdelijk – tenzij: tijdelijk wanneer het kan, langdurig(er) wanneer het (echt) moet.  

• Maatwerk – tenzij: maatwerk waar het kan, maar nooit ten koste van alles of tegen bovenstaande 

principes van goede zorg in. 

Het meerjarenplan 2021-2024 is doorgerekend in een meerjarenbegroting. Daarbij is het meerjarenplan 

beoordeeld aan de hand van de huidige vastgoedportefeuille en zijn ook daarin in 2021 ontwikkelingen 

doorlopen om te komen tot een strategisch vastgoedplan.  
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4.2. Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in 2021 – een terugblik  

In 2021 hebben we waar mogelijk al gewerkt conform de in dat jaar ontwikkelde visie, missie en strategie. 

We zijn ontzettend trots op wat we ondanks de aanhoudende COVID-pandemie hebben bereikt in 2021. Daar 

past met name een grote trots op en dankbaarheid richting alle medewerkers en vrijwilligers die keihard 

hebben gewerkt om goede zorg te blijven leveren en aandacht te hebben voor onze cliënten. Dit verdient 

een zeer diepe buiging.  

De ontwikkelde visie en strategie sluiten vanzelfsprekend goed aan op de regiovisie die de gezamenlijke 

ouderenzorg organisaties in West-Brabant hebben ontwikkeld. Deze regiovisie is vertaald naar een vijftal 

actielijnen en Avoord is bij vele ervan actie betrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor anders werken in de 

zorg, gericht op arbeidsbesparing, en transmurale samenwerking rondom het Amphia Ziekenhuis. In 2021 

startten we samen met Thebe en Surplus onplanbare nachtzorg thuis en tet aanmeldportaal ging een 

volgende fase in. 

We hebben in 2021 grote stappen gezet om in 2022 aan de slag te gaan met diverse processen. Zo wordt in 

2022 gestart met de invoering van de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) en het Multi 

Disciplinair Overleg (MDO). Dit zijn beide ontwikkelingen op het gebied van de organisatie van de zorg en 

waar we door middel van het project ZorgEfficiënter (ZoEf) werken naar processen die meer helder en 

eenvoudiger zijn waardoor zij daadwerkelijk ondersteunend zijn aan de zorg en het daardoor voor iedereen 

duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. En te komen tot slimmer en eenduidiger zorgen. Dit heeft er 

in 2021 onder meer toe geleid dat een verschuiving heeft plaatsgevonden in het proces rondom inzorgname. 

Het Cliënt Service Bureau van Avoord doorloopt samen met de nieuwe cliënt (en diens naasten) het proces 

van welkom bij Avoord tot het moment dat zij daadwerkelijk in zorg komen, waarbij het CSB zorg draagt 

voor een warme overdracht aan de zorg zodat de zorg zich direct met de cliënt (en naasten) kan richten op 

de daadwerkelijke zorgverlening. Ook heeft dit geleid tot inzicht dat binnen de behandeldienst behoefte 

is te komen tot een helder beleid op basis van een taakherschikking en versterking van de behandeldienst. 

De medische dienst alsmede de zorgteams worden daarbij sinds 2021 ontlast doordat geborgd is dat de 

verpleegkundige triage mede in samenwerking met de Zorgcentrale versterkt en beschikbaar is. 

De wijze waarop zorg wordt verleend is in 2021 ook onderhevig geweest aan diverse ontwikkelingen. Ten 

aanzien van de thuiszorg is ingezet op tijdelijke thuiszorg, waarbij Avoord cliënten voor de benodigde 

periode zorg verleent, maar deze cliënten ook ondersteunt in de voorbereiding om het eigen leveren thuis 

weer zelfstandig op te kunnen pakken. Tevens zijn we in 2021 gestart met Re-ablement oftewel Langer 

Actief Thuis, waarmee een cliënt in 10 weken intensief wordt begeleid door een multidisciplinair team van 

behandelaren en thuiszorgmedewerkers met als doel maximale zelfzorg zodat na die periode van 10 weken 

de cliënt voor langere tijd geen of minder zorg behoeft.  

Onlosmakelijk met die gedachte verbonden, zijn de diverse innovaties die we in 2021 hebben ingezet en 

verder hebben uitgerold. De Wolk-heupairbag heeft laten zien dat cliënten met een valrisico meer 

bewegingsvrijheid genieten doordat de Wolk een mogelijke val kan opvangen, waardoor zij niet altijd meer 

onder begeleiding van een medewerker een wandeling dienen te maken. De Momo Bedsense werkt 

ondersteunend aan de zorg doordat deze sensor een signaal geeft zodra een cliënt uit bed gaat danwel 

onrustig is. De zorg behoeft daardoor geen rondes meer te maken en de cliënt wordt niet meer gestoord in 

de nacht om te zien of alles nog goed gaat. Dankzij de Slimme Bril kunnen cliënten en medewerkers op 

afstand worden geadviseerd door een behandelaar, waardoor de cliënt niet hoeft te wachten op een consult 

en de behandelaren meer cliënten kunnen zien. En de Medimo medicijndispenser heeft ervoor gezorgd dat 

medicatieverstrekking op een meer veilige en controleerbare wijze geschiedt.  
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De implementatie en stand van zaken rondom de Wet zorg en dwang (Wzd) hebben we in 2021 onder de 

loep genomen. Dit heeft ertoe geleid dat we het beleid Wzd meer hebben vereenvoudigd (in lijn met de 

gedachte vanuit ZoEf).  

Een belangrijke ontwikkeling in 2021 ziet ook op de verdeling van aan te bieden zorgplaatsen. De fikse 

wachtlijst voor cliënten met PG-zorg stond tegenover een niet bestaande wachtlijst voor cliënten met een 

somatische zorgbehoefte. Dit heeft ertoe geleid dat we somatische zorgplaatsen hebben omgezet naar meer 

PG-zorgplaatsen. De cliëntenraden en de ondernemingsraad zijn in deze ontwikkeling meegenomen en de 

betrokken medewerkers hebben waar nodig extra coaching ontvangen.   

Vanzelfsprekend is 2021 wederom een jaar waarin de uitdaging op de arbeidsmarkt ook voor Avoord een 

belangrijke rol speelt. Om die reden is in 2021 een nieuw roosterbeleid inclusief een visie op de inzet van 

flexmedewerkers opgesteld. Dit beleid in combinatie met de centrale planning en capaciteitsmanagement 

moet ervoor zorgen dat het beschikbare personeel efficient wordt ingezet en medewerkers werkplezier 

(blijven) ervaren. Daarbij is ingezet op ondersteuning van medewerkers ten aanzien van het gebruik van 

hulpmiddelen en zijn in 2021 stappen gezet om tot een meer heldere hulpmiddelenuitgifte te komen. Tevens 

zijn de eerste ontwikkelingen gemaakt om de ICT-voorzieningen nog meer ondersteunend aan de 

zorgmedewerkers te laten zijn. Hierbij worden medewerkers ondersteund door digicoaches van Avoord om 

te komen tot het verbeteren van de digitale vaardigheden van de medewerkers.  

Ten aanzien van scholing en coaching is in 2021 een mooie stap gemaakt door de introductie van 

GroeiVoord. Dit is het systeem waarbij medewerkers hun verplichte scholing kunnen volgen, maar ook het 

aanbod van diverse workshops kunnen raadplegen. Het doel van GroeiVoord is deskundigheidsbevordering, 

door leren gemakkelijker, overzichtelijker én leuker te maken voor iedereen. Het leren en ontwikkelen 

heeft in 2021 ook een plek gekregen in de leer- en inspiratiesessies die in het najaar zijn gehouden. Alle 

medewerkers van Avoord (alsmede leden van de centrale cliëntenraad en leden van de Raad van Toezicht) 

hebben deze sessies bijgewoond waarin zij zijn meegenomen in de ontwikkeling van de visie op de 

organisatie van de zorg. Daarbij zijn de medewerkers meegenomen in een workshop over vrijheid en 

levensgeluk als leidende principes voor het voorkomen van onvrijwillige zorg. De sessies hadden als doel 

alle medewerkers bij elkaar te brengen, te verbinden en input op te halen wat er speelt en waar we samen 

naartoe bewegen. Voor 2022 staan twee rondes van deze leer- en inspiratiesessies gepland.  

Middels complimentenkaarten hebben we medewerkers uitgenodigd om collega’s, vrijwilligers, cliënten, 

naasten of andere betrokken een compliment te maken. Hiermee benadrukken we dat we samen zorgen en 

elkaar nodig hebben. Immers, wat aandacht krijgt, groeit! Om die reden wordt ook veelvuldig benoemd 

welke plukjes geluk ervaren worden door medewerkers en cliënten. Op IntrAvoord worden deze 

geluksmomenten en succesmomenten gedeeld, maar ook in werkoverleggen is er aandacht voor om te 

benadrukken dat we ook zelf en samen voor dit soort plukjes geluk kunnen zorgen. Ter stimulering hiervan 

is op 20 mei 2021 een webinar georganiseerd waarin Jaap Bressers de medewerkers heeft meegenomen in 

zijn zeer inspirerende verhaal en de kracht heeft gedeeld om het positieve en geluk te zien en ervaren.  Om 

hierin een stukje bij te dragen is het gehele jaar door aan medewerkers gedacht in de vorm van kleine 

presentjes en de organisatie van een gezellige zomerborrel waarbij medewerkers ook buiten het werk om 

in contact konden komen met elkaar.  

Het samen doen, samen leren en verbeteren en ontwikkelen komt in 2021 ook terug in de vorming van de 

Verzorgende- en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR). De VVAR heeft in samenspraak met de bestuurder 

een eigen missie en visie opgesteld en voorziet de bestuurder van gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij 

zijn in 2021 ook de eerste stappen gezet om te komen tot vorming van een (Para)medische Adviesraad 

(PAR) die in 2022 formeel is opgericht. Naast deze belangrijke inspraakorganen is in 2021 ook ingezet op de 

vorming van een vrijwilligersraad. Immers, zonder vrijwilligers kan Avoord niet die aandacht schenken aan 
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de cliënten zoals we dat heel graag willen. Om die reden vindt Avoord het belangrijk dat ook de vrijwilligers 

verenigd zijn in een raad om het bestuur van advies en waar mogelijk consultatie te voorzien. Ook de 

vrijwilligersraad zal in 2022 formeel worden opgericht. Tenslotte is in 2021 veel aandacht geweest voor het 

ook op andere wijze betrekken van de input van medewerkers. Onder meer door het oprichten van diverse 

klankbordgroepen hebben steeds verschillende medewerkers actief mee kunnen denken over o.a. de 

processen die bij ZoEf betrokken zijn, de visie op zorg maar ook de nieuwe werkplek.   

4.3. Risicoparagraaf 

Bij het opstellen van ons meerjarenplan hebben we uitgebreid stilgestaan bij de risico’s voor de komende 

jaren en de maatregelen die deze vergen. Grofweg zijn deze te verdelen in strategische, arbeidsmarkt, 

veranderkundige en financiële risico’s. Overigens hangen deze nauw met elkaar samen.  

 

De strategische en veranderkundige risico’s beslaan de snelle groei van het aantal ouderen en de grenzen 

aan arbeidsmarkt en aan bekostiging en wat dit vraagt aan veranderingen, in zorgaanbod enerzijds, in 

werkwijzen anderzijds, en daarmee ook van de verandercapaciteit van de organisatie en onze mensen. 

Daarbij kan er veel moeten, maar is niet alles (tegelijk) mogelijk al is het maar omdat er grenzen zijn aan 

wat onze mensen aan kunnen. De krappe arbeidsmarkt en het daardoor toenemende verloop en de moeite 

die het kost voldoende personeel te hebben en te houden vergroten enerzijds de urgentie, maar zetten de 

verandercapaciteit anderzijds ook onder druk. De gevolgen van de coronapandemie, die we terugzien in het 

aanhoudend hoge en zelfs hogere verzuim begin 2022 versterken dit. Het vraagt dat er tijd genomen wordt 

voor veranderen en dat we extra investeren in veranderen, zoals er ook extra verandercapaciteit nodig is 

in de vorm van (tijdelijke) versterking voor projectmanagement en ontwikkeling en implementatie van 

nieuwe oplossingen. Een ding is zeker: veranderingen zullen gedoseerd, slim gecombineerd en slim moeten 

worden gepland waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen voorbereiden/ontwerpen/ontwikkelen en het 

implementeren. 

 

Bovendien vragen de veranderingen niet alleen wat van onze mensen maar ook van naasten en vrijwilligers 

en de samenleving als geheel. Pas nu zien we langzaam maar zeker het geluid meer terugkomen dat er 

grenzen zijn aan de (ouderen)zorg. Maar wat dit vraagt van anderen is nog lastig terug te zien in de praktijk. 

Bovendien heeft de coronapandemie de samenwerking met naasten en andere betrokkenen alleen maar 

lastiger gemaakt waardoor de verandering naar werkelijk samen zorgen een forse is voor alle betrokkenen. 

 

Vanzelfsprekend blijft de arbeidsmarktkrapte en toenemend tekort aan zorgmedewerkers een risico, 

waarmee samenhangt de stijging van PNIL kosten. Avoord dient te investeren in het behouden van 

medewerkers om het verlooppercentrage zoveel mogelijk te beperken en zal in moeten zetten op het 

aantrekken van nieuwe medewerkers door zich te positioneren als leuke werkgever in de regio, maar ook 

door andere medewerkers aan zich te trekken. Hierbij hoort investeren in goed werkgeverschap en 

werkplezier en de inzet op inzetbaarheid, roostering en capaciteitsmanagement en het bieden van een goed 

opleidingsklimaat en doorgroeimogelijkheden 

De financiële risico’s liggen enerzijds op het vlak van extra investeringen maar ook op meer PNIL kosten als 

gevolg van verzuim en verloop, een neerwaartse druk op de tarieven en een – terechte maar niet 100% 

financieel gedekte - opwaartse druk op de lonen en een snel oplopende inflatie. De stijging van kosten voor 

voeding en brandstof vragen ook aandacht bij Avoord, evenals de kosten van vastgoedontwikkeling en 

realisatie daarvan die zorgen baren. Op korte termijn brengt dit de vraag of Avoord in staat zal zijn tot 

instandhouding van het apparaat dat nodig is om goede ondersteuning te bieden aan de zorg en de 

verandering. De vermogenspositie van Avoord laat gelukkig toe dat we ons extra investeringen in de transitie 

kunnen veroorloven. Die willen we slim doen door maximaal te leren van anderen zodat we met name 

inzetten op implementatie en minder (of niet) in ontwikkeling. Dat laat onverlet dat de noodzakelijke 
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investeringen in technologie groot zijn en niet persé direct voldoende (snel) rendabel zijn alsmede dat de 

verzilvering van digitalisering een uitdaging is. Ook hier zetten we maximaal in op leren van anderen en zijn 

we alert op beschikbare subsidies om de overgang naar anders en slimmer werken financieel te 

ondersteunen. We zorgen daarbij voor een strakke, resultaatgerichte aanpak van ICT en innovatie. De 

financiële ontwikkelingen (sterke salarisgroei, lagere normatieve huisvesting component (NHC), druk op 

zorg tarifering) zetten de zorg exploitatie onder druk.  

4.4. Toekomstparagraaf 

In de terugblik op 2021 zien we een jaar achter ons liggen waarin we opnieuw veel hebben moeten schakelen 

vanwege de invloed van corona op onze organisatie. De onzekerheid van het virus heeft veel gedaan met 

onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten. Die onzekerheid is hand in hand gegaan met het 

blijven hopen op verbetering en het uiteindelijk kunnen bijkomen van de bizarre jaren die de wereld in de 

greep hebben gehouden. Gelukkig kunnen we nu zien dat die verbetering er is. Binnen onze organisatie is 

nog maar sporadisch sprake van een besmetting en het ziekteverloop is vele malen milder dankzij de 

vaccinaties en de ontwikkeling van het virus. Dit leidt ertoe dat we meer vooruit kunnen kijken en 

daadwerkelijk in kunnen gaan zetten op het waarmaken van dromen en doelen. Tegelijk zijn de naweeën 

van de coronapandemie nog dagelijks merkbaar en voelbaar in de vorm van in ieder geval een hoog verzuim 

en een verandering in de samenwerking tussen zorg en familie. 

We zullen aan de slag gaan met anders en slimmer zorgen en daarbij steeds de focus hebben hoe we samen 

kunnen zorgen. Vanuit onze visie wordt nog meer ingezet op het onderzoeken wat een cliënt nog zelf wil 

en zelf kan zodat de cliënt zich van waarde voelt. Maar ook aandacht voor wat naasten nog meer kunnen 

doen om daadwerkelijk samen de zorg te verlenen voor dierbaren. Zelf nieuwsgierig zijn, maar ook anderen 

nieuwsgierig maken om te zien wat zij kunnen doen om een bijdrage te leveren en het verschil te kunnen 

maken voor een cliënt. En dat op een manier die aansluit bij wat onze mensen aankunnen, die hun 

veerkracht ondersteunt en waar mogelijk versterkt en hen helpt om daadwerkelijk anders te gaan zorgen in 

plaats van door te gaan op de oude manier waardoor zij eerst en vooral de cliënt op één zetten, en zichzelf 

te vaak wegcijferen. Juist dat is niet duurzaam en verdient verandering én ondersteuning.   

De organisatie van onze zorg, de inzet op verbetering van processen, vasthouden en verankeren, verbeteren 

en vernieuwen, het zijn allemaal thema’s die in 2022 de aandacht zullen vergen. En dat in een context met 

groeiende uitdagingen op de arbeidsmarkt en toenemende financiële uitdagingen als gevolg van de inflatie 

en de nieuwe CAO en de opgave om de zorgexploitatie gezond(er) te krijgen gezien de verwachte druk op 

de NHC/vastgoed tarieven en de druk op scheiden wonen en zorg. Het meerjarenplan helpt Avoord de 

aandacht en energie te houden op zaken die moeten gebeuren, maar de opgaven en ambities zijn fors. Waar 

we moeten kiezen zal de focus zijn op het leggen van het sterke fundament waarop de toekomstige 

veranderingen kunnen steunen. In 2021 hebben onverwacht twee directeuren het vertrek bij Avoord 

aangekondigd. Dit was aanleiding om de topstructuur te evalueren en te verstevigen om zo de opgaven, 

ambities, veranderingen en ontwikkelingen samen met alle medewerkers en vrijwilligers beter op te kunnen 

pakken en door te voeren. Om op die manier als organisatie samen met elkaar, medewerkers, familie, 

naasten, vrienden en partners te blijven werken aan het bieden van de kwalitatief hoogstaande en 

liefdevolle zorg aan onze cliënten. 

5| Financieel beleid 

Het jaar 2021 draaide eerst en vooral om het blijven leveren van goede zorg, ondanks alle corona perikelen 

waarmee we nog steeds te maken hadden. Deze hadden vooral in het voor- en najaar een grote impact op 
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onze cliënten en hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers. Ook de snel veranderende arbeidsmarkt 

raakte Avoord gaandeweg steeds meer. Gedurende het jaar hebben we ook gewerkt aan het 

toekomstbestendig maken van de organisatie, qua processen, organisatie inrichting en (digitale) 

ondersteuning. De coronapandemie maakte wel dat dit minder voortvarend gebeurde dan beoogd. Tenslotte 

benutten we 2021 voor het ontwikkelen van onze nieuwe visie en koers, samen met onze stakeholders. 

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.356 K zijnde 2,1% van de opbrengsten. Het 

resultaat was beduidend beter dan begroot, onder meer doordat we niet alle projectbudgetten hebben 

kunnen aanwenden en een aantal risico’s waarop we hadden voorgesorteerd zich niet materialiseerden. De 

opbrengsten waren € 2.221 K hoger dan vorig jaar. Belangrijke oorzaken van deze groei waren een groei in 

aantal cliënten en vooral de zorgzwaarte, en de kwaliteitsgelden. Ook is er een effect uit voorgaande jaren. 

Tenslotte hebben de corona compensatie, de zorgbonus en overige subsidies een effect gehad.  

 

In 2021 zagen we een aanzienlijke verschuiving in kosten van personeel in loondienst naar personeel niet in 

loondienst. De minder uitbetaalde coronavergoeding verklaart de afname van de personeelskosten ten 

opzichte van 2020. De materiele kosten stegen fors, onder meer door de vele corona gerelateerde kosten 

die gelukkig werden gecompenseerd. Hetzelfde geldt voor het verzuim dat gedurende het jaar verbeterde 

maar einde jaar enorm steeg als gevolg van corona onder personeel en gezinsleden.   

 

Resultatenrekening 2021 2020 verschil

bedragen * € 1.000

Opbrengsten zorg 52.183 47.679 4.504

Opbrengsten vastgoed 9.308 8.594 714

Overige opbrengsten * 3.362 6.359 -2.997

Totaal opbrengsten 64.853 62.632 2.221

Personeelskosten 44.454 44.985 -531

Materiele kosten 11.330 9.371 1.959

Reserveringen 0 0 0

Kosten vastgoed (excl.kap.lst) 6.600 6.632 -32

Overige afschrijvingen 713 816

Financiële baten - lasten 400 487 -87

Totaal kosten 63.497 62.291 1.309

Totaal resultaat 1.356 341 1.015

*) hierin opgenomen zorgbonus 2021 (€ 678K) resp. 2020 (€ 2.055K), niet opgenomen in begroting
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De balans per 31 december 2021 geeft het volgende beeld: 

 
 

Voor een specificatie van de posten wordt verwezen naar de jaarrekening 2021. 

 

Onderstaand de belangrijkste ratio’s per balansdatum 31 december 2021: 

Zorg Vastgoed Totaal

bedragen * € 1000 2021 2021 2021

Gerapporteerd resultaat -178 1.534 1.356

Correcties voor incidentele posten:

 - Voorziening 45-jarige regeling 957 957

 - Voorziening voor reorganisatie 289 289

 - Toekenning overproductie 2019/2020 -211 -211

 - Resultaat deelneming Froeling BV -101 -101

 - Correctie ZVW voorgaande jaren -474 -474

 - Afrekening onderhoud met Thuisvester -271 -271

Genormaliseerd resultaat 282 1.263 1.545

Balans per 31 december 2021 2020 verschil

bedragen * € 1000

Vaste activa 30.083 31.423 -1.340

Vlottende activa 2.855 2.988 -133

Liquide Middelen 10.886 8.224 2.662

Totaal activa 43.824 42.635 1.189

Eigen vermogen 22.283 20.928 1.355

Voorzieningen 1.834 526 1.308

Langlopende schulden 10.707 11.638 -931

Kortlopende schulden 9.000 9.543 -543

Totaal passiva 43.824 42.635 1.189
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De solvabiliteit van Avoord is sterk en ligt boven branchegemiddelde en norm Wfz. De liquiditeit van Avoord 

is ruim. Het percentage van 18,1% betekent dat Avoord circa 2,2 maand kosten uit liquide middelen kan 

betalen wanneer er geen inkomsten zouden zijn. Vanuit het opgestelde strategisch vastgoedplan komt naar 

voren dat er voor 2022 nog geen aanvullende financieringsbehoefte is, maar vanaf 2023 zal dit wel het geval 

zijn. 

Avoord maakt geen gebruik van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties of samengestelde 

instrumenten zoals interest swaps. Dit is conform het treasury statuut uitgesloten. Wel kunnen tijdelijk 

overtollige liquide middelen worden uitgezet. Gezien de situatie op de geldmarkt heeft dat niet 

plaatsgevonden in 2021. 

Over 2022 

We zijn het jaar gestart met een aanhoudend zeer hoog verzuim en de arbeidsmarkt vergt forse 

investeringen in het vinden, binden en boeien van medewerkers. Ook het daadwerkelijk realiseren van de 

noodzakelijke veranderingen in de inrichting van organisatie, processen en systemen alsmede de 

ontwikkeling van nieuwe werkwijzen in de zorg vragen forse investeringen. Dat in combinatie met het snel 

verander(en)de economische klimaat en de niet geheel bekostigde nieuwe CAO VVT maakt 2022 financieel 

een uitdagend jaar.  De financiële risico’s voor 2022 zijn in beeld en hierop wordt gestuurd. Mocht 2022 

desondanks worden afgesloten met een negatief exploitatieresultaat, dan bieden de solvabiliteits- en 

liquiditeitspositie de nodige ruimte om dit te kunnen opvangen. 

 

 

Ratio's Avoord 2021 2020 mutatie

Solvabiliteit (EV/Omzet) 34,4% 33,4% 1,0%

Solvabiliteit (EV/totaal vermogen) 50,8% 49,1% 1,7%

Current Ratio 1,53 1,17 0,36

Liquiditeit (kas/(kosten -/- afschrijvingen) 18,1% 14,0% 4,1%


