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In 2021 hebben we - net als in 2020 - veel tijd 
besteed aan corona. We hebben met slechts 
enkele besmettingen te maken gehad. Aan 
het eind van 2021 namen de besmettingen 
landelijk weer toe en in Huis ter Leede ook. 
Ondanks de aandacht die we moesten ge-
ven aan corona, hebben we veel activiteiten 
uitgevoerd die opgenomen waren in ons 
jaarplan 2021.

Belangrijke mijlpaal was het bereiken van het 
hoogste punt van de nieuwbouw, dat we in huis 
gevierd hebben. Met een aantal belangheb-
benden hebben we de bouwplaats bezocht en 
rondleidingen gegeven.

In deze samenvatting van het bestuursverslag 
kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelin-
gen die in Huis ter Leede in 2021 plaatsvonden 
en kijken we vooruit naar 2022. 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Dhr. drs. C.J.M. Schetters
Raad van Bestuur
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Huis ter Leede is een protestants-christe-
lijke woonzorgorganisatie in Leerdam waar 
wonen met zorg (PG en somatiek) en dag-
besteding geboden wordt. Ook bieden wij 
wijkverpleging, huishoudelijke ondersteu-
ning, individuele begeleiding en alarmering 
in de regio.

Werkgebieden
Het werkgebied van Huis ter Leede is zeer 
uitgestrekt; de diensten worden geleverd in 
de volgende gemeenten en kernen: Buren, 
Culemborg, Geldermalsen, Gorinchem, Leer-
dam, Lingewaal, Molenlanden, Neerijnen, Tiel, 
Vianen en Zederik. Samen te vatten als de 
Oostelijke Alblasserwaard, Vijfheerenlanden 
(AV-regio) en Rivierenland. Huis ter Leede is 
werkzaam in de zorgkantoorregio’s Waarden-
land en Nijmegen.

Samenwerking
Huis ter Leede werkt nauw samen met de 
volgende organisaties. 

Habion verhuurt het huidige woonzorgcomplex 
op Eiland 1 aan Huis ter Leede en is verant-
woordelijk voor het onderhoud van het gebouw. 

Voor de inzet van peri- en paramedische 
diensten en de Specialisten Ouderen Genees-
kunde (SOG) voor bewoners van De Kajuit die 
verpleegzorg krijgen, heeft Huis ter Leede een 
contract met Novicare. Zo kunnen wij verpleeg-
huiszorg leveren zonder eigen peri- en parame-
dici in dienst te hebben. 

Er wordt steeds intensiever samengewerkt wat 
betreft wijkverpleging. In Rivierenland (gebied 
Leerdam-Tiel) wordt met andere partijen on-
derzocht of samenwerking in de wijkverpleging 
gerealiseerd kan worden om de ongeplande 
zorg in het weekend en ‘s nachts te leveren. 

Huis ter Leede werkt samen met welzijnsinstel-
ling SamenDoen, met als doel het aanbieden 
van onder meer diensten en activiteiten. Ook 
met de Wijkraad Noord en Ter Leede werkt 
Huis ter Leede samen. Doel is eenzaamheid 
voorkomen en verbinding bevorderen. Vanwe-
ge de corona-maatregelen hebben de activitei-
ten in 2021 helaas stilgelegen. 

Huis ter Leede heeft een samenwerkingsover-
eenkomst met Hoogland apotheek uit Slie-
drecht, voor het geblisterd aanleveren van me-
dicatie voor het merendeel van de bewoners.

Huis ter Leede werkt samen met de gemeen-
ten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molen-
landen voor het leveren van Huishoudelijke 
Ondersteuning en/of begeleiding via de Wmo.

In 2021 is regelmatig contact geweest met 
zorgkantoor Waardenland over productieaf-
spraken. Met de zorgverzekeraars is overlegd 
over de inkoop van wijkverpleging.

Het is inmiddels een goede gewoonte dat 
bewoners van De Kajuit met ‘hun huiska-
mer’ regelmatig in De Boulevard de war-
me maaltijd gebruiken. ‘Uit in eigen huis’. 
De speciaal voor hen gereserveerde tafels 
zijn netjes gedekt, de bestelling wordt 
opgenomen en uitgeserveerd. De me-
dewerkers van de catering, maar ook de 
gastvrouwen en de zorgmedewerkers van 
de huiskamer van Huis ter Leede verlenen 
hand- en spandiensten. Voor de omstan-
ders oogt het gezellig, zo met elkaar.

Het is een paar weken geleden dat ik met 
mijn brooddoos naar De Boulevard liep, 
om daar m’n lunchpakketje op te gaan 
eten. Aan de tafel waaraan ik ging zitten, 
schoven gaandeweg de pauze ook wat 
andere kantoormedewerkers aan voor 
de lunch en onze gesprekken kabbelden 
voort. De groep bewoners had het hoofd-
gerecht inmiddels op, de toetjes werden 

uitgeserveerd en langzamerhand raakte 
men verzadigd. Er werd afgeruimd door de 
gastvrouw en de zorgmedewerker kwam 
even kijken of de maaltijd afgelopen was. 
Haast vanzelfsprekend werd het stil in die 
groep. De gastvrouw en de zorgmedewer-
ker gingen zitten, door de gastvrouw werd 
nog even zacht gevraagd aan één van de 
bewoners om de pet af te doen. Handen 
werden gevouwen, de zorgmedewerker 
zette hardop in met het dankgebed. ‘O 
Heer, wij danken U van harte…’

Het aloude tafelgebed, in oud-Nederlands, 
eigenlijk een lied, met wat minder heden-
daags taalgebruik (nooddruft, brood der 
smarte) en tongbrekers (vergank’lijk leven 
kleev’). Niet letterlijk in de Bijbel terug 
te vinden, maar met een voluit Bijbelse 
inhoud. Geestelijk voedsel.
Een aantal bewoners bad, minstens zo 
hardop, mee. Uit gewoonte, uit het hart, 
aangeleerd. 
Het ontroerde me. Het kán toch niet an-
ders dan dat er zegen op rust. Op ’t werk 
van die handen die gevouwen waren, 
maar óók op die zorgende handen.

O Heer, wij danken U van harte

Yvonne Kazen
      Bestuursassistent
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De VVT-alliantie is een samenwerkingsver-
band in de regio Drechtsteden. Hierin wordt 
overkoepelend beleid ontwikkeld op het 
gebied van onder meer corona, arbeidsmarkt, 
wet- en regelgeving. Bij een deel van de bij-
eenkomsten is ook het zorgkantoor vertegen-
woordigd om gezamenlijk invulling te geven 
aan het inzetten van de transitiemiddelen.

In het verslagjaar werkten we toe naar een 
samenwerkingsverband met drie andere ver-
pleeghuizen in de regio met dezelfde signa-
tuur; Wittebergzorg, ’t Slot en Anker, ofwel de 
Zorgalliantie Rivierenland. Hierbij richten we 
ons op de ondersteunende processen: P&O, 
Financiën en ICT. 

In 2021 werden we lid van de IVVU  (Ver-
eniging van Instellingen voor Verpleging en 
Verzorging in Utrecht). De gemeente Vijfhee-
renlanden ligt sinds de herindeling in 2019 in 
de provincie Utrecht. Huis ter Leede valt in 
dat werkgebied en onder die veiligheidsregio. 
Daarom is zij lid geworden.

Missie, visie en kernwaarden
Missie (bestaansrecht), visie (toekomstbeeld) 
en kernwaarden (positieve, unieke waarden) 
vormen het DNA van Huis ter Leede waar 
medewerkers en vrijwilligers naar handelen. 
(Potentiële) klanten, betrokkenen (stakehol-
ders) en toekomstige medewerkers herkennen 
het in ons doen en laten, in ons beleid en 
(arbeidsmarkt) communicatie. 
In 2021 heeft Huis ter Leede haar missie, visie 
en kernwaarden aangepast. Dit is voorgelegd 
aan diverse medewerkers, teamcoaches en 
raden en goedgekeurd.

Hier volgen de herschreven missie, visie en 
nieuwe kernwaarden.
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Wijkverpleging
Door krapte op de arbeidsmarkt moesten wij 
helaas stoppen met de wijkverpleging in Via-
nen. Cliënten zijn in goed overleg overgedra-
gen aan andere organisaties. Het steunpunt 
in Geldermalsen is verplaatst naar Tiel waar 
de omzet groeit. Helaas groeit de personele 
bezetting niet in gelijke mate mee. We hebben 
wijkverpleging nodig in de aanleunwoningen. 
Hier zullen we in 2022 een oplossing voor 
bedenken. In Haaften en omstreken kijken we 
hoe we efficiënt kunnen samenwerken met 
andere zorgaanbieders, zoals Wittenbergzorg.

Volledig Pakket thuis (VPT)
Huis ter Leede bereidde een nieuwe zorgvorm 
voor om te leveren in de aanleunwoningen 
van de nieuwbouw: Volledig Pakket Thuis 
(VPT). In 2022 wordt hierover een beslissing 
genomen.

Hospicezorg
De nieuwe zorgvorm hospicezorg gaan wij 
leveren in twee appartementen op de begane 
grond bij de aanleunwoningen in de nieuw-
bouw. In het hospice zorgen gespecialiseerde 
beroepskrachten en zorgvrijwilligers voor de 
gasten en hun naasten. In een van deze twee 
appartementen is een aparte ruimte voor de 
zorgvrijwilligers en beroepskrachten. In de re-
gio zijn voldoende hospiceplaatsen, maar daar-
bij ontbreekt de protestants-christelijke identiteit 
die wij wel uitdragen. Daar willen wij ons vooral 
op richten en ons mee onderscheiden.

Alarmering
De wijze van alarmering voor cliënten in de 
wijk zal veranderen. Dit is in 2021 voorbereid.
Dit houdt in dat we ook in de huidige aanleun-
woningen Rondas en de Beukelaar Tunstall 
gaan gebruiken. En dat we op alle adressen 
waar we ook ongeplande zorg leveren sleu-
telkastjes gaan gebruiken, zodat we als dat 
nodig is toegang tot de woning hebben.

Maaltijden
De maaltijdvoorziening wordt in de nieuwbouw 
anders geregeld. Bewoners krijgen meer keu-
ze en meer zelfstandigheid. Zij kunnen in de 
ontmoetingsruimte op elk gewenst tijdstip een 
warme maaltijd of broodmaaltijd kiezen.

Investeringen
In de nieuwbouw hebben wij belangrijke inves-
teringen gedaan, zoals zorgdomotica, bedden 
en een bladderscan (instrument om eenvoudig 
te meten hoeveel urine er in de blaas zit).

Arbeidsmarkt
Er zijn steeds meer ouderen die zorg nodig 
hebben en minder jongeren die dat kunnen le-
veren. Dat geeft spanning op de arbeidsmarkt. 
Wij proberen door aantrekkelijke (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden en leer- en ontwikkelmo-
gelijkheden professionals te vinden. 

Vitaliteitscoach
In 2021 is een vitaliteitscoach enkele maan-
den aan de slag gegaan bij Huis ter Leede. 
Dit heeft bijgedragen aan kennis over vitali-
teit, al is de vitaliteit niet merkbaar gestegen. 
Het project viel midden in de coronaperiode. 
Dat was niet optimaal voor de introductie en 
betrokkenheid van de medewerkers. 

‘t Baken
In 2021 zijn we gestart met reformatorische 
dagbesteding ‘t Baken. Dit om onze inter-
ne dagbesteding op De Brug te verlichten 
en onze reformatorische bewoners gerichte 
begeleiding te kunnen geven. In november 
2021 hebben we dit met de deelnemende 
kerken geëvalueerd en besloten hier mee door 
te gaan, omdat er behoefte aan is. Bijzonder 
is dat de groep bestaat uit bewoners van De 
Mast (somatiek) en De Kajuit (psychogeria-
trie). Dat gaat goed samen en is misschien 
ook op andere plekken mogelijk.

Thuiswerken
Tijdens de coronaperiode zijn onze kantoor-
medewerkers gewend geraakt aan thuiswer-
ken. We hebben hier beleid over afgesproken. 
Kantoormedewerkers kunnen bij hun leiding-
gevende aanvragen thuis te willen werken tot 
maximaal de helft van hun werkdagen. De 
reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer en 
de vergoeding voor het thuiswerken worden 
hier op afgestemd. Om elkaar toch te zien en 
spreken, is woensdag gekozen als ontmoe-
tingsdag. Dan zijn de thuiswerkers zo veel 
mogelijk in Huis ter Leede aanwezig.
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Milieu en welzijn
Eind 2022 verhuizen we. Daarom investeren 
wij niet meer in het gebouw op Eiland 1 om 
het milieu minder te belasten. We investeren 
wel in gedrag, zoals het scheiden van het 
afval. In de nieuwbouw hebben we wel maat-
regelen genomen. Het gebouw is goed geïso-
leerd, maakt gebruik van zonnepanelen en 
warmtepompen. Ook zal onze stikstofuitstoot 
veel lager zijn dan nu het geval is.

Huis ter Leede draagt bij aan het welzijn in 
de wijk door samenwerking met Wijkraad 
Noord en welzijnsorganisatie Samendoen. Zo 
bieden we activiteiten aan voor mensen uit de 
buurt en onze bewoners als samen wandelen, 
samen eten, schilderen en spelletjes.

Wij hebben een gedragscode voor medewer-
kers en vrijwilligers over omgang met elkaar, 
privacy en gebruik van sociale media.

Onze Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) is goed 
georganiseerd. Er zijn voldoende BHV-ers die 
jaarlijks getraind worden. Het BHV-plan wordt 
voor het nieuwe pand herschreven. 

Het hitteprotocol is bekend en gebruiken we. 
Er zijn airco’s en ventilatoren aanwezig. In het 
nieuwe pand hebben we vloerverwarming die 
ook als koeling gebruikt kan worden en het is 
beter geïsoleerd.

De procedure wat te doen bij stroomuitval 
is geactualiseerd. Het noodstroomaggregaat 
wordt maandelijks getest en functioneert goed. 
Cruciale apparatuur is daar op aangesloten.

Elk jaar maken we een begroting en een 
jaarplan. Hierin staat waarin we willen inves-
teren, ook wat scholing en kwaliteit betreft. Elk 
kwartaal rapporteren we over de voortgang aan 
de Raad van Toezicht en medezeggenschaps-
raden en stellen onze plannen zo nodig bij.

In 2021 is de Wet zorg en dwang (Wzd) 
volledig van kracht geworden en ingevoerd in 
Huis ter Leede. Wij streven naar zo min moge-
lijk onvrijwillige zorg. Er is een Wzd-commissie 
die beleid ontwikkelt en de uitvoering bewaakt. 
Onze medewerkers zijn geschoold in de con-
sequenties van deze wet.

In het verslagjaar is onderhandeld over een 
nieuwe CAO. Die zal in 2022 goedgekeurd 
worden. De senior HRM-adviseur die we in 
de Zorgalliantie Rivierenland willen aanstel-
len, krijgt de taak de CAO te vertalen naar de 
organisaties.

Communicatie
Huis ter Leede heeft de afgelopen jaren veel 
contact met de omgeving gezocht. Onder 
meer door via social media en de lokale krant 
te vertellen waar we mee bezig zijn, welke ac-
tiviteiten we ondernemen met de bewoners en 
wat de plannen zijn, zoals de nieuwbouw.
De herschreven missie, visie en nieuwe kern-
waarden worden in 2022 geïmplementeerd in 
de organisatie en daarbuiten en omgezet in 
een koersdocument, waarin de kaders voor de 
toekomst zijn geschetst. 

Hoewel steeds meer digitaal gecommuniceerd 
wordt, gebruiken we ook nog folders. In 2022 
zullen we dat beleid aanpassen en uitvoeren.

Kwaliteit
In 2021 is de auditcommissie kwaliteit en 
veiligheid van de Raad van Toezicht opgericht. 
Naast leden van de Raad van Toezicht heb-
ben de kwaliteitscoördinator en de bestuurder 
zitting in deze commissie. Daarnaast zijn nog 
vier kwaliteitscommissies actief: Wet zorg 
en dwang, medicatieveiligheid, Hygiëne en 
infectie preventie (HIP) en mondzorg. Op per-
soneelsgebied is de ARBO-commissie actief 
(arbeidsomstandigheden).
Deze commissies ontwikkelen beleid op hun 
gebied, geven advies aan de bestuurder, 
voeren het beleid uit en toetsen de uitvoering 
ervan. Als het nodig is, sturen zij bij of stellen 
het beleid bij.

Om de kwaliteit te beheersen, gebruiken wij 
het kwaliteitskeurmerk HKZ. Dat wordt jaarlijks 
getoetst door een externe partij.
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De omzet over 2021 bedraagt € 12.100.000,-.

Ons resultaat is € 194.363,- negatief. Dit komt 
vooral door de voorzieningen die we moesten 
treffen voor langdurig verzuim, nog niet opge-
nomen vakantiedagen en vervroegd uittreden.

Het solvabiliteitspercentage bedraagt 67,7% 
en het liquiditeitspercentage 3,1%.

De liquide middelen zijn per 31 december 
2021 afgenomen met € 411.300,-. Dit komt 
door de investeringen van € 657.500,- voor de 
nieuwbouw en verhuizing. Huis ter Leede kan 
alle investeringen doen uit eigen middelen, 
zodat we niet hoeven te lenen.

Zie ook onze jaarrekening 2021 
op www.huisterleede.nl
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Jaar 2022

Opbrengsten 11.958.800

Kosten 11.874.400

       - Personeel 8.763.200

       - Overige Kosten 3.111.200

Resultaat 84.400

De samenvatting van de begroting 2022 is als volgt: 

Nieuwbouw
In 2021 is hard gewerkt aan de nieuwbouw 
van ons pand aan de Oranjehof 2 in Leerdam 
Oost. Woonzorg Nederland ontwikkelt en 
bouwt het pand en is eigenaar. Huis ter Leede 
huurt het pand van Woonzorg Nederland. In 
december werd het hoogste punt bereikt. In 
oktober 2022 wordt het pand opgeleverd en 
in november 2022 hopen we te verhuizen. De 
feestelijke opening vindt plaats in 2023. 

De volgende veranderingen hangen samen 
met het in gebruik nemen van ons nieuwe 
pand:

•  Op de etages waar mensen met dementie 
wonen, wordt in de keuken op de huiskamer 
gekookt. Mensen met somatische proble-
men (de huidige Mast) stimuleren we om 
in de ontmoetingsruimte de broodmaaltijd en 
warme maaltijd te nuttigen. Hierbij staan de 
zelfstandige keuze en welzijn voorop.

•  Aan de mensen in de nieuwe aanleunwo-   
ningen bieden wij verpleging, verzorging, 
individuele begeleiding, dagbesteding, 
huishoudelijke ondersteuning en alarmering. 
Zij kunnen tegen vergoeding gebruik maken 
van de voorzieningen van Huis ter Leede.

•  Zoals eerder genoemd, wordt voorzien in 
een hospice in de nieuwbouw.

Zorgalliantie Rivierenland
De Zorgalliantie Rivierenland waarvan Huis ter 
Leede deel uitmaakt, zal meer vorm krijgen. In 
2022 zal een convenant worden gesloten.

Personeel
Huis ter Leede wil het ziekteverzuim en ver-
loop verlagen. Wij hebben daarom een pre-
ventiemedewerker aangesteld die als case-
manager optreedt. Eerst lag die taak bij de 
arbodienst. Het verloop wordt geanalyseerd 
en op grond daarvan nemen we in 2022 maat-
regelen.

Het hoogste punt van onze nieuwbouw.
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Vrijwilligers
Voor onze vrijwilligers is een vrijwilligersco-
ordinator beschikbaar, die hen begeleidt en 
zorgt dat zij extra aandacht krijgen. Het zijn 
onbetaalde, maar onbetaalbare functies! Zij 
geven de zorg meer glans door extra aan-
dacht en dienstverlening aan de bewoners. 

In 2021 hebben we Tafeltje Dek Je - de warme 
maaltijd die aan huis werd bezorgd door vrij-
willigers - overgedragen aan collega-instelling 
Present.

Voor het hospice hebben we behoefte aan 
zorgvrijwilligers die samen met de professio-
nele krachten de zorg en ondersteuning bie-
den. Daarvoor start een wervingscampagne in 
2022.

Corona
Corona lijkt onder controle. Toch blijven we 
hier alert op. Wij stimuleren vaccinatie, hou-
den groepsbijeenkomsten buiten de infec-

tie-gevoelige maanden en zorgen voor goede 
ventilatie. In het huidige pand natuurlijke venti-
latie en in het nieuwe pand mechanisch.

Vernieuwing
In 2021 hebben we meegewerkt aan het 
project Slim incontinentiemateriaal. Een chip 
in de luier geeft aan dat verschoning nodig 
is. Daardoor hoeft de bewoner minder vaak 
gecontroleerd te worden. In 2022 is het pro-
ject afgesloten. Het is een veelbelovend idee, 
maar er zijn nog wat kinderziektes waar het 
bedrijf mee aan de slag gaat.

In de nieuwbouw maken we gebruik van 
domotica, slimme technologie. Wij krijgen hier-
voor een eigen netwerk, dat niet stoort met het 
wifi-netwerk van bewoners. Voor zorg-
domotica gebruiken we sensoren waar de 
bewoner geen hinder van heeft en waarbij 
de medewerker een signaal krijgt als er actie 
nodig is.

De eerste paal van onze nieuwbouw.

Ik mag invallen als gastvrouw op De Kajuit 
waar mensen wonen met dementie. Een 
mannelijke (wat leuk!) collega vertelt me 
dat het mooi is om de rust te bewaren 
in deze huiskamer. Dat knoop ik in mijn 
oren. Ik begin met de kleine vaat die er 
nog staat en krijg onmiddellijk hulp. Als we 
klaar zijn, vraagt mevrouw of ik haar naar 
huis wil brengen. Ze wil er voor betalen. 
Er komt een beursje tevoorschijn met wat 
kleingeld. Of ik even een krant wil pakken, 
om het geld op te tellen en dat doen we. 
Op de achterkant van de krant staat konin-
gin Maxima. Met de andere dames die ook 
aan de grote tafel zitten, praten we over 
Koninginnedag vroeger en Koningsdag 
nu. Dan is het tijd om de tafel te dekken. 
Voordat ik het doorheb, zitten de meesten 
al aan tafel en smeren brood. Dat is niet 
de bedoeling. We beginnen eerst samen 

de maaltijd. Een van de tafelgenoten gaat 
voor in gebed. Ik maak per ongeluk een 
tweede mega-pak kaas open en een pakje 
halvarine, terwijl er al roomboter staat. ‘Ze 
is lief voor de mensen, maar het huishou-
den…’ hoor ik een stemmetje in mijn hoofd 
zeggen. Als iedereen klaar is, zeg ik dat 
ik een mooi dankliedje ken, maar er wordt 
‘nee’ geschud. Dus vraag ik om een dank-
gebed. De woorden komen er vloeiend uit, 
terwijl diegene niet heel spraakzaam meer 
is. Ik maak een compliment en de reactie 
is: ‘Dat heb ik van mijn vader geleerd.’ 
Mooi. Tijdens het koffiedrinken, hebben 
we het over de kat op de huiskamer. ‘Hij 
doet geen vlieg kwaad, zo’n lekker rustig 
beest.’ Ik zoek naar het ‘aan-knopje’ maar 
vind het niet, of zijn de batterijen op? Als 
mijn dienst er op zit, is er 1 probleem… ik 
weet de code niet meer om naar buiten te 
gaan… Zuster!!!!!!

Zuster!!! 

Iris Stekelenburg-van Halem     
Communicatieadviseur 
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