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Voorwoord van de voorzitter 
 
Het jaar 2018 was alweer het tweede jaar waarin we als zelfstandige zorgaanbieder 
werkzaam zijn geweest. Een bewogen jaar waarin de doelstellingen van de organisatie 
verder zijn uitgebouwd. 
 
Er is veel aandacht besteedt aan kwaliteit binnen de zorg. We weten immers dat de 
vergrijzing toeneemt en daarmee gepaard de zorgvraag.  
 
Er zijn in verhouding relatief veel middelen vrijgemaakt (tijd/studie) om de kwaliteit te 
verbeteren. Niet éénmalig maar als blijvende doelstelling. De mens staat hierin centraal 
en dat uit zich in persoonsgerichte zorg. Juist binnen onze Stichting (cultuur sensitieve 
instelling) weten we maar al te goed wat het betekent tijd en aandacht te genieten. 
 
Het hele team is hier van doordrongen. We zijn trots vanwege de toewijding die door 
het hele personeel wordt geschonken aan plezierig wonen binnen Jah-Jireh      
 
In dit jaarverslag leest u de behaalde resultaten en een toelichting op de activiteiten van 
2018. Separaat is het door de accountant goedgekeurde jaarrapport op de site 
geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 

Albert de Goede 
Voorzitter Raad van bestuur 
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1 Verslag van het Bestuur 

 
Korte terugblik 
 
Vanaf 2017 heeft Stichting Jah-Jireh Woonzorg de gunning verkregen tot het leveren van 
langdurige zorg (WlZ). Daarnaast wordt tevens thuiszorg (ZvW) geleverd. In eerste 
instantie in Wageningen en Rotterdam. Mettertijd Heerlen. Voor die tijd was de zorg 
uitbesteed aan zorgleveranciers in zowel Rotterdam als Wageningen. Vanaf 2010 zijn we 
in Rotterdam begonnen en vanaf 2013 in Wageningen.  
 
Praktijk was dat de Stichting zelf de zorg uitvoerde en personeel hiervoor wierf. De regie 
was bij ons zelf en de eindverantwoording bij de zorgaanbieder. Tussentijdse 
rapportages en evaluatiemomenten waren daarbij maatgevend. In 2013 is Wageningen 
onder soortgelijke omstandigheden opgezet. 
 
De denkwijze van de Stichting en die van de zorgaanbieders liep niet altijd synchroon. 
Met name de voortdurende wisseling van personeel werd als storend ervaren. Het feit 
dat er kennis genoeg aan boord was, is de reden geweest voor deze overstap. 
 

Direct na aanvang is de focus gericht (en nog 
steeds) op de cliënt. Kwaliteit van zorg zien we 
als hoogste prioriteit. In de afgelopen tijd heeft 
zowel de locatie Wageningen en Rotterdam het 
gouden keurmerk van PREZO behaald. Voor ons 
de erkenning dat we de zorg in juiste banen 
leiden.     
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Met dit keurmerk kunnen wij laten zien 
 

 dat bewoners en cliënten tevreden zijn 
 dat onze prestaties voor deze cliënten structureel verbetert 
 dat onze organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen binnen de 

branche 
 dat we een verwantwoord ondernemer zijn die voldoet aan de relevante wet- en 

regelgeving. 
 

We zijn er daarom ook trots op dat Stichting Jah-Jireh hiervoor het Gouden keurmerk 
heeft ontvangen!  

Uiteraard is het geen éénmalige gebeurtenis. Jaarlijks wordt er een toets afgenomen om 
te bezien of de gestelde voorwaarden worden nageleefd. De Stichting heeft dit vooral 
gezien als een proces ter (voortdurende) verbetering en gaat hier dan ook adequaat 
mee om. 

Sinds de start in 2018 hebben we eveneens hoge prioriteit gesteld aan de kwaliteit van 
zorg. Vertaalt in opleidingen, trainingen etc. Sinds 2019 heeft de Stichting een eigen 
opleidingen academie.  Studenten voor opleiding verpleegkundige en hoger (HBO). 
 
Onze visie  
 
Wij vinden het belangrijk dat Getuigen van Jehovah die vanwege ouderdom of blijvende 
beperkingen hulpbehoevend zijn, met liefde en persoonlijke aandacht verzorgd en 
ondersteund worden. In een veilige en vertrouwde omgeving waarin zij zich 
gewaardeerd en begrepen voelen. Omdat hun welbevinden nauw samenhangt met de 
geloofsbeleving en sociaal contact met gelijkgestemden, wordt ook aan die aspecten 
ruimschoots aandacht besteed. 
 
Onze missie  
 
Wij zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze bewoners. We helpen hen 
om zo prettig mogelijk oud te worden. Op hun eigen manier, in hun eigen omgeving en 
met zoveel mogelijk gebruik van hun eigen mogelijkheden. Dit doen we met 
vakbekwame en betrokken zorgverleners en vrijwilligers. Familieleden en mantelzorgers 
spelen daarbij eveneens een grote rol. 
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Vrienden van Jah-Jireh 
 
Jah-Jireh Woonzorg wordt gesteund door een actieve groep mensen die zich hebben 
georganiseerd in de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh. Het doel van deze vereniging is 
het behartigen van de belangen van de bewoners en het bevorderen en beschermen 
van de op de eigen identiteit afgestemde levenswijze en activiteiten op alle locaties. Op 
de website van VVJJ leest u hier meer over. www.vvjj.nl 
 
We doen het als team van professionals, vrijwilligers, inwoners en familieleden. Feitelijk 
voldoen we aan de beoogde doelstelling van de regering: participatie. 
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1.1 Activiteiten 
 
Woonomgeving 
 

 
 
Cliënten die ervoor kiezen om te wonen in één van de locaties van Jah-Jireh staan soms 
voor een zware beslissing. Sommigen hebben hun leven lang gewoond op één en 
dezelfde plek of plaats. Verhuizen is dan ook veel meer dan het verplaatsen van 
meubels. 
 
Wij begrijpen dat. Het is dan ook voor ons erg belangrijk om niet alleen woonruimte aan 
te bieden, maar vooral ook woongenot. En daar doen we veel aan! Zo is er in 2018 een 
groot aquarium geplaatst, zijn er middelen aangeschaft om bedlegerige cliënten 
entertainment aan te bieden (Qwiek.up) = audiovisuele beleving , zijn er nieuwe  
buitenverblijven gebouwd voor onze ‘kippen, konijnen’ en vogels. Tevens is er een serre 
gebouwd waar cliënten groenten en kruiden kunnen verbouwen etc. 
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Vrijwilligers 
 
De Stichting verheugt zich in een groot aantal actieve en betrokken vrijwilligers. Samen 
met de medewerkers van de Stichting hebben zij een groot aantal activiteiten ontplooid 
en werkzaamheden uitgevoerd.  
 
Vrijwilligers zetten zich in om met cliënten boodschappen te doen, ze te begeleiden 
naar ziekenhuizen,. Klusjes in huis te doen of hun anderszins bij te staan.  
 
Daarnaast zijn er de volgende projecten of activiteiten uitgevoerd: 
 

 Rond het volledige pand van Wageningen is een voetpad aangelegd, zodat 
cliënten kunnen genieten van de tuin en de bossen die het pand bieden. 
Bovendien is het rolstoel vriendelijk gemaakt. 

 
 Een prachtige nieuwe behuizing is gebouwd voor onze “veestapel”, bestaande 

uit kippen, konijnen en vogels. Deze is aangelegd bij het terras van dagbesteding, 
waardoor met name die cliënten er dagelijks van kunnen genieten. 

 
 Voor de dagbesteding Rotterdam is een “Tovertafel” aangeschaft, waarin een 

aantal applicaties het mogelijk maakt de cliënten zowel mentaal als fysiek te 
prikkelen.  

 
 Door middel van Crowd Funding (op initiatief van vrijwilligers en mantelzorgers) 

is er geld bijeen gebracht om het aantal applicaties voor deze Tovertafel uit te 
breiden. Daardoor is een grote variëteit van beleving gemaakt.   

 
 De dagbesteding in Wageningen heeft nu de beschikking over een zogenoemde 

Quick die een vergelijkbare functie heeft. Met name bedoeld voor bedlegerige 
cliënten.  

 
 De Tovertafel en de Quick zijn ingesteld om tussen de locaties uitgewisseld te 

kunnen worden. 
 

 Medewerkers en vrijwilligers hebben een groot aantal ‘uitjes’ verzorgd naar o.a 
dierentuin, open lucht museum, Avifauna, museum van oude ambachten , 
Keukenhof etc.  

 
 Vrijwilligers en zorgmedewerkers begeleiden cliënten hierin belangeloos en in 

hun vrije tijd naar voor cliënten belangrijke religieuze bijeenkomsten.   
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Dagbesteding 
 

In alle 3 locaties is er voor cliënten die 
dit nodig hebben een dagbesteding. 
Diverse activiteiten worden dan 
gezamenlijk gedaan. In ons geval 
worden er veelal films, muziek, 
liederen etc. vertoond die voor de 
cliënten “herkenbaar” zijn. Vooral bij 
cliënten met dementie is dit zeer 
belangrijk. Veelal herkennen ze oude 
liederen . Vrijwilligers vertellen 
verhalen van vroeger, of samen 
poffertjes bakken, appeltaart maken. 
Heel leuk om te zien hoe plezierig men 
dit vindt. Geeft een stukje trots en 
waardering voor de persoon in kwestie 
en is vooral ook erg gezellig!     
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1.2 Financiële verantwoording en doelstellingen 
 

Verwerving van inkomsten 
 
Bewoners van Wageningen en Heerlen huren hun eigen appartement. In Rotterdam 
wordt gehuurd van Woonstad. Dat betekent dat er een forse besparing is op zorgkosten. 
Bewoners hoeven niet direct naar een verpleeghuis maar kunnen zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen. Hiermee voldoen we aan de doelstelling van participatie 
maatschappij.  
 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn derhalve een onmisbaar deel van de zorglevering. In 
Wageningen en Rotterdam zijn ruim 200 vrijwilligers die meewerken aan bijvoorbeeld 
voedselbereiding, administratie, schoonmaak, wandelen met bewoners, etc. Dank zij dit 
ruime aanbod kunnen we ruimschoots voldoen aan de kwaliteit van zorg.  
 
Omdat de bewoner zijn eigen huur en bijkomende kosten (energie e.d) betaalt is dit veel 
voordeliger dan de kosten van een verpleeghuis. Maaltijden worden vrijwel tegen 
kostprijs aangeboden. Faciliteiten zoals eigen winkeltje (huishoudelijke boodschappen) 
en de voorziening van verkrijgen van kasgeld waardoor de bewoner niet naar een bank 
hoeft ingeval van hulpbehoevendheid, zijn aanwezig. Tevens is er elk kwartaal een 
“familiedag” . Op deze zaterdagmorgen wordt het hele gebouw extra schoongemaakt 
door de familieleden en vrienden. Daarna is er een lunch die met veel gezelligheid 
gepaard gaat. 
 
Naast de huurpenningen ontvangt de Stichting de gelden verkregen uit zorglevering, 
vrijwillige bijdragen zoals donaties. In het financiële verslag is dit alles terug te vinden en 
wordt er uitvoerig belicht hoe de financiën worden verkregen. 
 
Beheer en besteding van het vermogen van de Stichting 
 
Zoals uit de toelichting (accountant toelichting) wordt aangetoond wordt er zorgvuldig 
omgegaan met de verkregen middelen. Voordat in 2017 kon worden opgestart was het 
noodzakelijk om financiële middelen te creëren. Immers, de salarissen van het 
overgenomen personeel van zowel Rotterdam als Wageningen moest worden betaald. 
Er waren de onvermijdelijke aanloopkosten en dergelijke. Bovendien werd ingeschat dat 
de eerste zorgbetaling (uren en WlZ) enige maanden later zou opstarten. Uit berekening 
bleek dat er een geldbehoefte was van ongeveer 400.000 euro.       
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De Stichting heeft hiervoor een Crowd Funding opgericht voor zowel de bewoners als 
familie en vrienden. Het benodigde bedrag werd binnen 3 weken binnengehaald. Er was 
dus volop vertrouwen! Inmiddels is dit bedrag in 2018 geheel terugbetaald. Er is geen 
schuldpositie binnen de Stichting. Eventuele behaalde positieve resultaten uit enig 
boekjaar worden aangewend als reserve. 
 
Er is geen noodzaak tot het aanleggen van grote reserveringen voor grote renovaties, 
verbouwingen en dergelijke. Reden hiervoor is dat de flat in Heerlen in 2015 geheel is 
gerenoveerd en dat het pand in Wageningen ingeval van grote verbouwingen in overleg 
met de eigenaar worden uitgevoerd en dit wordt omgeslagen in de huur.     
 
Beleidsplan 
 
De Stichting heeft een voortschrijdend 3 jaren plan. Ingezet in 2018 en doorlopend tm 
2020. In dit beleidsplan is er niet alleen sprake van extrapolatie van huidige gegevens, 
maar tevens rekening gehouden met de doelstellingen. 
 
Zo ligt het in de bedoeling om eind 2019 of anders eerste kwartaal 2020 ook voor 
Rotterdam WlZ zorg aan te vragen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
Heerlen zal in 2020 of 2021 als derde volgen. 
 
Het is bekend dat de werving van personeel op dit moment uiterst moeizaam is. Dat 
betekent dat er tijdig maatregelen genomen moeten worden om dit eventuele 
probleem adequaat te kunnen oplossen. Dat geldt niet zozeer voor de Stichting maar is 
meer een probleem wat voor iedereen binnen de zorg geldt in Nederland.  
 
Doordat we zelf een opleidingen academie hebben binden we daardoor ook het 
personeel in die zin dat er voldoende ruimte is tot ontwikkeling van de persoon in 
kwestie. Ook is het een gegeven, juist omdat we een cultuur sensitieve groep zijn 
(Jehovah Getuigen), dat er een duidelijke mond op mond reclame wordt afgegeven. 
Allemaal factoren die bijdragen aan de doelstellingen van het beleidsplan.       
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Vergrijzing 
 
Het is een bekend gegeven dat Nederland vergrijst. Ook wij merken dit aan de hand van 
de vele aanvragen om bij een locatie van de Stichting te kunnen wonen. Dat betekent 
ook dat we dit nauwlettend volgen. Meerdere vestigingen zijn derhalve niet per definitie 
uitgesloten maar worden ingeschat op behoefte, personeelsplanning, financiële 
haalbaarheid en dergelijke. 
 
Ervaring is dat het opzetten van een nieuwe locatie minstens 3 jaar vergt om het goed 
op de rails te zetten. Het is dus geen impulsieve zet maar een weloverwogen keus. De 
keus om niet uit te breiden is derhalve ook aanwezig.  
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2 Organisatie 

Kenmerken van de Stichting: 

KvK nummer:   24425068 
ANBI nummer: 818782936 
Keurmerk:  Prezo Gouden kwaliteits keurmerk 
Lidmaatschappen: Actiz 
   WZW 
   Arbo Dienst 
   People en Payment 

Noordhoff Health 
   SBB Leerbedrijf 
   Vilans 
   V en VN 
   Caren Zorgt 
   Management Documenten System (My DMS) 
 
Hoofdkantoor:  Hartenseweg 50 
Postcode en plaats 6704 PZ Wageningen 
Emailadres:  secretariaat@jah-jireh.nl 
Telnr.   0317 683 333 
 
Locatie Rotterdam: Kelloggplaats 556 
Postcode en plaats 3068 XG Rotterdam 
Emailadres   rotterdam@jah-jireh.nl 
Telnr.   010 840 87 34  
 
Locatie Heerlen Douvenrade 11 
Postcode en plaats 6419 AA Heerlen 
Emailadres  heerlen@jah-jireh.nl 
Telnr.   06 241 16 369 
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2.1 Raad van Bestuur  
 
Er zijn een tweetal leden binnen het bestuur. 
 
Voorzitter:  Albert de Goede 
Bestuurslid:  Eunice Willemstein 
 
Voorzitter: De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de Stichting. Zijn taak bestaat 
naast bestuurlijke zaken tevens financiële zaken. Hij stuurt het managementteam aan    
en heeft besprekingen met Raad van Toezichthouders. 

Bestuurslid: Verantwoordelijk voor de levering en uitvoering van zorg. Zorgstromen 
kunnen worden geleverd vanuit WlZ, ZvW of PGB. Verantwoordelijk voor scholing en 
opleiding. Heeft supervisie over teamcoaches binnen de Stichting. Aanspreekpunt voor 
zorgaanbieders  
 
2.2 Raad van Toezicht 
 
Voorzitter:  Cisca van Driel 
Vice voorzitter: John van Keulen 
Lid   Luuk van der Veen 
Lid   Henry Lowe 
 
De portefeuille is als volgt verdeeld: 
 
De voorzitter: 
Treedt op namens de Raad van Toezicht. Plant bijeenkomsten met zowel RvB, OR en CR. 
Houd toezicht op naleving gouvernance code 
 
Vice voorzitter: 
Is behalve plaatsvervangend voorzitter tevens belast met toezicht op algemene en 
financiële zaken 
 
Lid Luuk van der Veen: 
Belast met toezicht op vastgoed. Met name op onderhoud huurpanden e.d 
 
 
Lid Henry Lowe: 
Mr. Henry Lowe is belast met juridische zaken   
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3 Jaarrekening 2018 

 
Het Bestuur verklaart zich akkoord met de jaarrekening, samengesteld door Stolwijk en 
Kelderman, registeraccountants. Het geeft een getrouw beeld van de financiële 
activiteiten binnen de Stichting. De jaarrekening is gepubliceerd op onze website. 
 
Er is een toename in de levering van zorguren. Verklaarbaar met name door de toename 
van VPT (WlZ) cliënten. Het is te verwachten dat dit beeld zich zal doorzetten. Immers, 
de vergrijzing gaat ook ons niet voorbij. Streven blijft een “mix” te houden van 1/3,1/3 
en 1/3. Daarmee wordt bedoeld dat een derde van de cliënten relatief weinig zorg 
behoeven, een derde gemiddelde zorg en een derde zware zorg. 
 
Het jaarrapport geeft voldoende inzicht om een goed beeld te kunnen vormen van de 
Stichting en haar positie binnen de zorgaanbieders. Jaarlijks in oktober wordt de 
begroting opgemaakt voor het komende jaar. De begroting wordt als bindend gezien.  
 
Aantal vaste medewerkers volgens loonlijst  46,4 FTE 
 
 
 

 

Namens het Bestuur, 
 
Albert de Goede    Eunice Willemstein 
Voorzitter RvB     Bestuurslid 


