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Inhoudsopgave



Beste lezer, 

Het afgelopen jaar is een veelbewogen jaar geweest. We begonnen het jaar vol goede moed, 
maar in maart veranderde de wereld om ons heen. Door COVID-19 moesten we in de eerste 
lockdown de dagbesteding sluiten. Na de eerste lockdown is dit niet meer nodig geweest van-
wege de noodzaak van zorg voor onze cliënten en hun verzorgers. De COVID-19 ziekmeldin-
gen, quarantaines en afmeldingen van cliënten zijn gelukkig beperkt gebleven. 

Ondanks de roerige tijden heeft er zich dit jaar een mooie kans voorgedaan die we met beide 
handen hebben aangegrepen. Het pand naast onze huidige dagbesteding kwam beschikbaar 
en zorgde voor ruimte die we nodig hadden om onze groei bij te houden. Per juni 2020 is ook 
Arnhemseweg 33 door de Zorgnijverij gehuurd. We hebben dit jaar verschillende donaties en 
toezeggingen voor donaties ontvangen zodat we het pand in 2021 kunnen gaan inrichten en 
helemaal in orde kunnen maken voor onze doelgroep. Het was wederom een jaar van groei, we 
hebben ervaren dat er met name veel kinderen en jongeren zijn die de begeleiding in en vanuit 
de Zorgnijverij hard nodig hebben. 

De tijd van de eerste lockdown hebben we nuttig besteed met het in gereedheid brengen van 
de lunch- en pauzeruimte. Hierdoor voldeed de ruimte aan de COVID-19 regels en konden we 
zorg bieden met voldoende ruimte om besmettingsgevaar te voorkomen. De in gebruik name 
van de grotere ruimte zorgde ervoor dat met ingang van 1 juni de huursom naar boven bijge-
steld werd. Een deel van het pand is verbouwd, waardoor er 365m2 ruimte bij is gekomen. 

In het jaar 2020 ontvingen we veel giften. We hebben met deze giften een bestemmingsfonds 
gevormd en zullen dit inzetten voor de doelen waaraan dit besteed gaat worden. Dit betreft o.a. 
een snoezelruimte, een naaiatelier, een keuken, een wasruimte, vloerbedekking en inventaris 
voor de lunchroom, koffiecorner etc. Zodra de ruwbouw klaar is zullen de hierboven genoemde 
bestemmingen gerealiseerd gaan worden. Wij verwachten dat de bovenverdieping in het voor-
jaar van 2021 opgeleverd is en de keuken in oktober 2021 gerealiseerd zal zijn.  

In december 2020 hebben we het scoutinggebouw in Barendrecht erbij gehuurd. We namen dit 
besluit omdat zowel SO de Rank als wij uit ons jasje groeiden op locatie de Rank. Op de scou-
ting begeleiden wij de jeugd onder schooltijd en de tieners van de buitenschoolse begeleiding.  

Wij zijn blij met het resultaat over 2020. Ondanks de uitdagende omstandigheden hebben we 
dit jaar positief kunnen afsluiten. 

Directeur-bestuurder Erna Noordijk
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Over de Zorgnijverij 
De Zorgnijverij is een stichting die dagbeste-
ding biedt aan jongeren en (jong) volwassenen 
met een (licht) verstandelijke beperking. Wat 
ons uniek maakt is de kleinschaligheid en fa-
miliaire sfeer, wij kennen al onze medewerkers 
(lees cliënten) van de dagbesteding goed en 
ook hebben wij korte lijntjes met hun netwerk. 
Wij houden van feestvieren, alles wat gevierd 
kan worden doen we gezellig samen. We leven 
met elkaar mee als het leven moeilijk gaat en 
proberen dan ook van betekenis te zijn.  

Naast de dagbesteding begeleiden wij kinde-
ren met een (licht) verstandelijke beperking. 
We bieden buitenschoolse begeleiding, in-
dividuele- en groepsbegeleiding. Daarnaast 
bieden we ambulante begeleiding, ouderbe-

geleiding en brussen-begeleiding. We hebben 
inmiddels ruim voldoende expertise in huis om 
de begeleiding te bieden die nodig is voor het 
hele gezin van onze cliënten. 

Ook in 2020 is de doelgroep onveranderd 
gebleven. Dat onze kernwaarden actueel zijn, 
kwam mede in de functioneringsgesprekken 
met het personeel tot uiting. Zij ervaren com-
passie in de omgang met de cliënten, maar 
ook vanuit de bestuurder richting zichzelf. Ook 
is uitgaan van potentie een gemene deler, wij 
zien altijd mogelijkheden zonder de onmoge-
lijkheden uit het oog te verliezen. We zijn ei-
genzinnig, hebben zo onze eigen manier van 
werken en daar zijn we met elkaar trots op!  We 
gaan voor een tien, een uitspraak die is opge-
nomen in de kernwaarden nadat één van onze 
begeleiders deze benoemde!  
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Op 8 december werden er weer oliebollen gebakken bij de 
Zorgnijverij, het was fijn om weer wat mensen - op afstand 
-te kunnen zien en spreken. De aandacht voor onze werk-
plek doet onze medewerkers goed.

In september werd ons lustrummagazine gedrukt en 
verspreid, een magazine vol verhalen van en over 
de Zorgnijverij. Zo konden we ons lustrum toch fees-
telijk vieren!

In juli zijn de medewerkers van de dagbesteding met zijn 
alleen naar Kinderdijk geweest, het was een dag met een 
gouden randje, wat heeft iedereen hiervan genoten! 
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Covid Perikelen
Onze teams hebben hard gewerkt en moesten 
extra flexibel zijn. Tijdens de eerste Lock down 
werden YouTube filmpjes gemaakt zodat ieder-
een van de dagbesteding en de kinderen van 
Kidzcare thuis creatief bezig konden zijn. Daar-
naast werden de mensen van de dagbeste-
ding in plaats van op onze locatie, individueel 
ambulant begeleid.  Er werd veel gewandeld 
en dankzij het mooie weer werden er op ge-
paste afstand allerlei bordspelletjes gespeeld 
in de buitenlucht. Wat een creativiteit en flexi-
biliteit hebben onze medewerkers laten zien. 
De kinderen bleven welkom bij Kidzcare. Het 
is opvallend hoe weinig begeleiders er in onze 
organisatie uitgevallen zijn vanwege Covid-19! 

Alle personeelsextraatjes werden gecanceld. 
De dagbesteding is nog wel uit geweest naar 
Kinderdijk. Hier hebben we genoten van de 
prachtige omgeving. 
De wintermarkt kon in een afgeslankte versie 
wel doorgaan. We verkochten oliebollen en 

pakketjes met door ons gemaakte kerstversie-
ring, het was minder dan we gewend waren, 
maar de aandacht van de omgeving was er en 
daar genieten de mensen van de dagbeste-
ding erg van. Cursussen van onze medewer-
kers werden online afgerond. Zelfs de kerst-
pakketten werden zonder feestje uitgereikt. 

Covid-19 heeft natuurlijk invloed gehad op de 
groei van de Zorgnijverij. Er waren mensen 
die het moeilijk vonden om naar de dagbeste-
ding te komen. Bij Kidzcare was het anders, 
het kindertal is behoorlijk gegroeid. Tijdens de 
Lock down was er veel moeite in gezinnen. De 
ouders werden extra belast in de dagelijkse 
daginvulling. Scholen gingen regelmatig dicht 
of gedeeltelijk open. Het was een opluchting 
voor veel ouders om ontlast te worden en te 
weten dat hun kind in een fijne tijd bij de Kidz-
care had. Het was al duidelijk dat Kidzcare een 
belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van 
de kinderen en hun gezinnen, en de coronacri-
sis heeft dit nog eens extra onderstreept! 
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 Scholing
Alle begeleiders hebben deelgenomen aan de trainingen voor het certificaat 
persoonlijke groei & professionele ontwikkeling. Dit leverde de SKJ-geregistreerde 
medewerkers 18 SKJ-punten op. 

De Kidzcare begeleiders hebben een aantal trainingen gevolgd bij het leerhuis 
Epilepsie van Kempenhaeghe, een expertisecentrum op het gebied van epilepsie. 

Tijdens de Lock downperiode hebben we online diverse cursussen aangeboden. 
Veel van de begeleiders hebben een online EHBO-cursus gevolgd. Ook volgden 
onze medewerkers een e-learning over medicatieveiligheid 

Het was een jaar vol met nieuwe ontwikkelingen. In februari kwam een zorgmana-
ger het team versterken en in mei werd het pand van de buren aan de Arnhemse-
weg aangepast zodat de Zorgnijverij de ruimte zo snel mogelijk, in juli 2020, in 
gebruik kon nemen. Het hele verdere jaar stond in het teken van het pand verbou-
wen voor de verbreding van de dagbestedingsactiviteiten van de Zorgnijverij. 

In december konden we het scoutinggebouw in gebruik nemen. Dit was een fijne 
uitbreiding van de ruimten. Het gebouw kreeg een grote schoonmaak en werd 
vanaf begin december 2020 gebruikt door en voor de tieners van Kidzcare. 
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Dagbesteding volwassenen
De dagbesteding is dit jaar gegroeid. Voorheen waren de 
woensdag- en vrijdagmiddag nog vrije middagen en sinds 
het eerste kwartaal van dit jaar is hier verandering in geko-
men. Ook zijn we dit jaar gestart met een verbreding van 
het begeleidingsaanbod. Op dinsdag hebben we twee 
naaimachines in gebruik genomen en zijn er twee vrijwil-
ligers gestart die goed zijn met naald en draad. Dit was een 
mooie opmaat richting de inrichting van het naaiatelier zodra 
de bovenverdieping gerealiseerd is. Omdat verschillende 
cliënten op verschillende momenten individueel begeleid 
worden hebben we een nieuwe collega op de dagbesteding 
aangenomen. 



Kidzcare begeleiding tijdens de schooltijden, 
ouder- en brusjesbegeleiding 
Dit jaar begeleidden we in de klas op de scholen SO de Rank, op 
de Recon een openluchtschool in Rotterdam en het Discovery Col-
lege in Barendrecht. Dankzij de coronacrisis heeft de begeleiding 
van de brussen- en ouders behoorlijk stilgestaan. Gedurende de 
Lock downs hebben we de kinderen begeleid die dit dringend nodig 
hadden. De eerste Lock down bleven er een aantal thuis, echter de 
tweede Lock down kwamen bijna alle kinderen naar de Kidzcare. De 
nood in de gezinnen was hoog! Gelukkig konden wij de gezinnen 
ontlasten en de kinderen een fijne dagbesteding te bieden. Kinderen 
van ouders met vitale beroepen hebben we gedurende de gehele 
Lock down periode kunnen begeleiden. 
 

 
 
Kidzcare Gouda 
Dit jaar is Kidzcare in Gouda gestart met een individuele cliënt. Al 
gauw volgden er meer kinderen. Eind 2020 kwamen er 6 kinde-
ren in Gouda op de Samuëlschool voor de buitenschoolse bege-
leiding. De ouders van de Samuëlschool zien het als een mooie 
meerwaarde en ook is er interesse vanuit andere scholen in Gouda 
voor ons aanbod. 
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Nieuwe locatie Barendrecht
Het bedrijfspand aan de Arnhemseweg 33 
huren we sinds 1 juli 2020. Omdat voor juli al 
verbouwd mocht worden, konden we tijdens de 
eerste lock down periode de vloerverwarming 
over de gehele benedenverdieping aanleggen 
én met de verbouwing starten. Zo konden we 
na de eerste lock down meteen gebruik maken 
van de benedenverdieping van het pand en is 
de bovenverdieping van beide bedrijfsruimtes 
volledig verbouwd en aangebouwd. In de oude 
situatie hadden we de beschikking over zo’n 
185 m2 oppervlakte en in de nieuwe situatie 
is een totale binnenruimte van 550 m2. Een 
enorme uitbreiding met veel mogelijkheden.  
De gehele Zorgnijverij zal opgeleverd worden 
in september 2021. In mei 2021 kunnen we de 
bovenverdieping van de Zorgnijverij in gebruik 

nemen en in september 2021 hopen we dat de 
benedenverdieping af is. Er zullen in 2021 een 
groot aantal werkplekken (lees dagbestedings-
plekken) bijkomen.  

De dagbestedingsactiviteiten gaan verbreden. 
Er komt een naaiatelier en een professionele 
keuken, een aparte spoelkeuken en een was-
ruimte. Daarnaast gaan we ook groenwerk-
zaamheden uitvoeren in onze eigen tuin.  

De benedenverdieping van het nieuwe pand 
kon in juli 2020 in gebruik worden genomen als 
eetlokaal voor de dagbesteding in verband met 
de vereiste anderhalve meter afstand. Dankzij 
deze extra ruimte kon iedereen naar de dagbe-
steding komen en maakten we een lichte groei 
mee.  
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Een mijlpaal is de HKZ certificering in december 2020. 
Waarom een HKZ Zorg & Welzijn certificaat? 
Cliënten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij in goede handen zijn als zij zorg nodig hebben. 
Daarnaast moeten gemeenten en verzekeraars erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij 
inkopen kwalitatief goed en doelmatig is. Een HKZ keurmerk helpt hierbij. Organisaties met dit 
keurmerk: 

- Werken volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche; 
- Zijn in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren; 
- Gaan goed om met risico’s en leveren veilige zorg. 

 

NVZD accreditatie Erna 
De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders, waarmee zij een bijdrage wil-
len leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. 
In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele 
ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen en het vermogen om reflectie ook om 
te zetten in gedrag en in ander gedrag als dat nodig mocht blijken; essentiële ingrediënten 
voor goed bestuur. 

 

De Zorgnijverij methode werkt: 
- Inzet van het juiste personeel (compassie, uitgaan van potentie, eigen-wijs) 
- Warme en klantvriendelijke communicatie met ouders en school  
- Ruimte nemen voor gesprek met ouders 
- Een luisterend oor naar het verhaal van ouders 
- Iedere dag verslag naar ouders 
- Warme overdracht van en naar ouders 
- Werken vanuit onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie 
- Pleziermomenten en viermomenten 
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Vooruitblik 
In het jaar 2021 kunnen we aan meer mensen begeleiding gaan bieden omdat we meer facilitei-
ten krijgen. Tot en met 2020 konden we maximaal 8 à 10 mensen per dag in de Zorgnijverij een 
fijne dagbesteding bieden. In verband met de toestroom en aanvragen van nieuwe cliënten, zijn 
we blij dat we weer ruimte krijgen voor nieuwe mogelijkheden. 

Ook zullen er kinderen op de locatie aan de Arnhemseweg welkom zijn voor onderwijs/zorg. 
Verder zal er meer samengewerkt gaan worden met het Terphuis in Poortugaal. Hiermee is in 
2020 al een start gemaakt en deze samenwerking zal verder uitgebreid gaan worden. In Gouda 
groeit de buitenschoolse begeleiding op de Samuëlschool. In 2021 hopen we van 2 dagen naar 
4 dagen per week te groeien. 

Ook zal verkend en uitgewerkt gaan worden hoe de toekomstige locatie voor onderwijs, zorg en 
een toegroeien naar een kinderdagcentrum er uit gaat zien op de locatie Edudelta. Omdat we nu 
HKZ-gecertificeerd zijn, voldoen we aan de eisen die nodig zijn om contracten af te sluiten met 
de zorgkantoren. 

Verder zal de backoffice van de Zorgnijverij vastere vormen gaan krijgen en zullen de nieuwe 
kantoorruimten aan de Arnhemseweg ingericht gaan worden. 

Eind 2021 hopen we terug te kijken op een jaar waarin Covid-19 verdwenen is en de nieuwe lo-
catie op volle toeren draait. 



Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Zorgnijverij 

Algemeen 
Naam verslagleggend orgaan:                      Raad van Toezicht Zorgnijverij 
Postadres:                                                      p/a Arnhemseweg 27 
Plaats:                                                            2994 LA Barendrecht 
Telefoonnummer:                                           06-24489751 (Dhr M.B. van den Dool, voorzitter)
Email:                                                             raadvantoezicht@zorgnijverij.nl 
Identificatienummer KvK Zorgnijverij:           62692003 
Internetpagina/Website:                                www.zorgnijverij.nl 
Rechtsvorm:                                                  stichting met ANBI-status 

  
Samenstelling RvT 
De RvT bestond in verslagjaar 2020 uit de volgende leden: 

-        Mw. L.M. de Brouwer – voorzitter (aftredend) 

-        Dhr. M.B. van den Dool - voorzitter 

-        Dhr. G. Beijer - secretaris, penningsmeester (afgetreden) 

-        Mw. C. Andeweg - algemeen lid (afgetreden) 

-        Mw. W. Sleeuwenhoek – algemeen lid 

Door aflopende termijnen van voorzitter en penningsmeester in dit verslagjaar, zijn nieuwe le-
den gezocht. Door de forse groei van de organisatie dienden er andere eisen gesteld te wor-
den aan de nieuwe leden dan tot nu toe werd gedaan. De Raad van Toezicht is er zich ervan 
bewust geweest dat de impact van besluiten (en dus ook de risico’s) steeds lastiger zijn in te 
schatten. De Raad van Toezicht heeft bij het werven van nieuwe leden gezocht naar aantoonba-
re kennis en ervaring op het gebied van het besturen van een zorgorganisatie en het toezicht-
houden bij een zorgorganisatie. Daartoe werd een profielschets voor nieuwe leden opgesteld. 

De RvT is in de loop van het verslagjaar, naar tevredenheid van de leden en bestuurder, aange-
vuld met een nieuwe voorzitter en algemeen lid die voldeden aan het profiel dat voor ogen was. 
De voormalig voorzitter heeft op verzoek van de zittende leden aangegeven haar termijn als al-
gemeen lid met een jaar te willen verlengen, zodat de opgedane ervaring niet verloren gaat en 
overgedragen kan worden. In het volgende verslagjaar wordt de Raad van Toezicht aangevuld 
met nog een nieuw algemeen lid. 

  
Algemene verantwoording 2020 
De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer bijeengeweest, te weten in januari, maart, augustus, 
november. Na elke vergadering van de Raad van Toezicht volgde aansluitend een vergadering 
met de bestuurder. 
De Raad van Toezicht en de bestuurder bereiden samen de agenda voor. De bestuurder zorgt 
voor de toezending van de agenda, de stukken en de afsprakenlijst. Er wordt gewerkt met een 
jaarplanning zodat alle stukken tijdig de vergaderingen passeren. 

Daarnaast zijn door de Raad van Toezicht kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse 
kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht. 

14



De Raad van Toezicht heeft zich statutair verbonden aan de volledige Governancecode zorg 
2017. Naast de statuten zijn nadere afspraken opgenomen in een huishoudelijk regelement. 
Hierin zijn ook afspraken vastgelegd over het tegengaan van (de schijn van) belangenverstren-
geling en hierin is een conflictregeling vermeld. In het verslagjaar is dit document herbeoordeeld 
en opnieuw vastgelegd. 

De Raad van Toezicht blijft op de hoogte van de algemene gang van zaken binnen de organi-
satie door tussentijdse schriftelijke en mondelinge updates door de bestuurder. Zowel op haar 
initiatief als ook op initiatief van de leden. Om het toezichthouden mogelijk te maken wordt de 
Raad van Toezicht daarnaast vooral geïnformeerd door kwartaalrapportages en inzicht in diverse 
beleidsstukken en organisatorische ontwikkelingen. Op deze manier houdt de Raad van Toezicht 
toezicht op de maatschappelijke doelstelling van de Zorgnijverij en toetst zij periodiek of deze 
voldoende goed gerealiseerd wordt, de invloed van belanghebbenden en de kwaliteit van zorg 
voldoende geborgd worden. Hierbij worden de waarden en normen gehanteerd die passen bij 
de maatschappelijke positie van de Zorgnijverij. 

  
Belangrijke onderwerpen 
Belangrijke andere onderwerpen die dit jaar besproken zijn, betreffen de ontwikkeling en de 
uitbreiding en de verbouwing van de Zorgnijverij. Deze groei wordt in het meerjarenbeleid gefor-
muleerd en uiteraard is er in dat licht ook gesproken over hiermee gemoeide investeringen en het 
aannemen van nieuw personeel. Enkele potentiële nieuwe locaties zijn door de Raad van Toe-
zicht met de bestuurder doorgesproken. In het verslagjaar zijn diverse geschikte locaties gevon-
den. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie en ingebruikname van deze locaties. 

Tevens is de beloning en het arbeidscontract van de bestuurder opnieuw doorgesproken en 
vastgesteld. Hiervoor is advies ingewonnen bij de eigen accountant van de Zorgnijverij. Dit ad-
vies is overgenomen door de Raad van Toezicht. 

De samenwerking met de accountant heeft duidelijker vorm gekregen en is diverse malen onder-
werp van bespreking geweest. In overleg met de Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt over 
en met de account om de dienstverlening passender te maken bij de huidige omvang van de 
organisatie. 

 Er is goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht over de volgende onderwerpen: 

-        Arbeidsovereenkomst en beloning bestuurder 
-        Meerjarenbeleid en jaarplan 2020/21 
-        Algemeen beleid 2020 
-        Kwartaalrapportages 2020 
-        Jaarrekening 2019 
-        Begroting 2021 

  
Professionalisering 
De Raad van Toezicht en bestuurder hebben in het afgelopen verslagjaar verder geïnvesteerd in 
hun professionaliteit en deskundigheid door hun lidmaatschap van respectievelijk de NVTZ en de 
NVZD. 

Daarnaast heeft een lid van de raad van toezicht de cursus gericht op toezichthouders in de zorg 
gevolgd bij de NVTZ. De informatie en opdrachten binnen deze cursus zijn direct in de praktijk 
toegepast en met goed gevolg afgesloten. 
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De Zorgnijverij heeft de keuze gemaakt om meer deskundigheid aan te trekken in de vorm van 
HR en data-analyse. Hiermee komt er meer gekaderd beleid en zijn trends beter in te schatten. 

Risicomanagement 
Ondanks de coronaperikelen in 2020 is er een uitbreiding van de omzet zichtbaar geworden en 
er wordt voorzien dat deze zich doorzet naar de komende jaren. Er zijn in het verslagjaar binnen 
de organisatie geen andere belangrijke gebeurtenissen (zoals wijziging in visie, strategie, bestu-
ringsmodel) aan de orde geweest. In het verslagjaar is wel een belangrijke investering gedaan in 
verband met de verdubbeling van de dagbestedingslocatie waarmee inrichtingskosten /verbou-
wingskosten gemoeid zullen zijn en uitbreiding van het team. Dit begrotingsvoorstel is bespro-
ken met de Raad van Toezicht. Ook heeft de Zorgnijverij een fors bedrag weten op te halen aan 
donaties ten behoeve van de uitbreiding. 

De Raad van Toezicht stelt vast dat er geen voorzien risico is voor het voortbestaan van de Zorg-
nijverij voor de volgende verslagjaren. De organisatie oogt gezond, zowel operationeel als finan-
cieel. In het kader van zorgrisioco’s stelde de Raad van Toezicht vast dat deze redelijk goed zijn 
afgedekt. 

De Raad van Toezicht herkent bij de Zorgnijverij tekenen van een actief duurzaamheidsbeleid. 
Dit blijkt onder andere uit het voornemen van bestuurder om bij uitbreiding van de dagbesteding 
de gehele locatie van zonnepanelen te gaan voorzien. 

  

Financiële verantwoording Raad van Toezicht 
Er zijn het verslagjaar diverse onkosten voor leden van de Raad van Toezicht gedeclareerd. Voor 
het eerst sinds de oprichting is er in dit verslagjaar vacatiegeld afgesproken voor de leden. Dit 
heeft te maken met de groei van de onderneming en de verhoogde verantwoordelijkheid die dit 
met zich meebrengt voor de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er onkosten gemaakt in verband 
met het lidmaatschap bij de NVTZ, de opleiding bij de NVTZ van een Raad van Toezicht-lid en 
ook maakt een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders deel uit van 
de doorlopende aansprakelijkheidsverzekering die voor de hele Zorgnijverij is afgesloten. 

  

Tot slot 
De Raad van Toezicht bedankt de bestuurder en de medewerkers voor hun inzet voor de cliën-
ten van de Zorgnijverij en is zeer tevreden over de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht 
ziet dat de weg naar verdere professionalisering is ingeslagen. De Raad van Toezicht ziet de 
toekomst van de Zorgnijverij positief tegemoet. 

 

 


