
ANBI-instelling  
 
Stichting Zorgwaard staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 50024078  
RSIN/fiscaal nummer: 8225.03.360 
 
 
Postadres  
Stichting Zorgwaard  
Zomerplein 15  
3297SE Puttershoek  
Telefoon: 078-6763400  
e-mail: info@zorg-waard.nl  
 
Doelstelling  
De stichting heeft ten doel het realiseren of doen realiseren van woonvoorzieningen alsmede 
het leveren van zorgfuncties en dienstverlening in de breedste zin van het woord, aan 
personen van elke geloofs- en levensovertuiging en waarborgt daarbij het respect voor de 
levensovertuiging van deze personen. Hoofdlijnen van het beleidsplan Zorgwaard biedt, 
vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van wonen, welzijn, zorg 
en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard, om daarmee waarde toe te 
voegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk) De basisvraag daarbij is: “welke 
zorg zou je zelf voor één van je dierbaren willen krijgen?” Wij streven naar kleinschaligheid 
en nabijheid, in een maximale verbinding met de naasten van de zorgvragers, de vrijwilligers 
en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op een betrokken, gastvrije en 
deskundige wijze voldoen we aan de wensen van de cliënt.  
 
Zorgwaard kent de volgende zorgvormen en diensten:  

 Geriatrische revalidatiezorg 

 Langdurige somatische en psychogeriatrische zorg  

 Begeleiding van de cliënt met gedragsproblematiek (gerontopsychiatrie) 

 Screening van cliënten m.b.t. psychogeriatrische problematiek  

 Dagbehandeling somatiek en psychogeriatrie 

 Dagbesteding  

 Kortdurende opnamen  

 Palliatief terminale zorg  

 Thuiszorg (inclusief huishoudelijke zorg gefinancierd vanuit de WMO);  
   24-uurs thuiszorg in de Hoeksche Waard  

 Regionale personenalarmering in samenwerking met collega organisaties.  

 Eerstelijns ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en logopedie  

 Casemanagement dementie (binnen kader van ketenzorg dementie met andere  
   zorgaanbieders)  

 Welzijnsactiviteiten al of niet in samenwerking met andere organisaties.  
 
Samenstelling Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer N.A. de Pijper. 
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Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:  

 Mevrouw R.W.J. Melissant – Briene, voorzitter  

 Mevrouw J. Kemperman - Kleibergen 

 De heer M.M. van der Kraan  

 De heer drs. J.W. van der Hart RA 

 De heer W.W. Kieboom 
 
Beloningsbeleid  
De bezoldiging van de Raad van Bestuur voldoet aan de Wet Openbaarmaking uit Publieke 
middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) en is passend binnen de Zorgbrede 
Governance Code. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht valt onder de 
loonbelasting conform de geldende wet en regelgeving en is eveneens passend binnen de 
Zorgbrede Governance Code. De bezoldiging is opgenomen in de jaarrekening.  
Het beloningsbeleid voor het personeel is bij CAO-VVT geregeld.  
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten  
Zie het kwaliteitsverslag/jaardocument 2019. 
 
Financiële verantwoording  
Zie de jaarrekening 2019. 


