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Beleidsplan Stichting Vaart in Zorg 2021 – 2022 
 

1 Inleiding 
1.1 Vaart in Zorg B.V. is een BV die in 2019 is opgericht en is gestart met de 

zorgorganisatie Vaart in Zorg. Eind 2020 werd duidelijk dat de rechtspersoon als BV 
niet paste bij de maatschappelijke doelstellingen, die de oprichters hadden. Daarom 
is gestart met de oprichting van Stichting Vaart in Zorg, wat in november 2021 is 
geeffectueerd. De activiteiten van Vaart in Zorg BV zullen overgedragen worden 
naar Stichting Vaart in Zorg.  

1.2 Vaart in Zorg wil een ANBI-status hebben omdat het als een vorm van ‘keurmerk’ 
voor de organisatie gezien kan worden. Het geeft namelijk aan dat je aan de criteria 
voldoet om te borgen, dat er geen winstoogmerk is en altijd transparant en 
betrouwbaar handelt.    

 

2 Gegevens instelling 
• Stichting Vaart in Zorg 
• RSIN / fiscaal nummer: 863282945 
• Vaart ZZ 127, 9401 GL Assen 
• 06-26685100 of 06-51125451 
• Info@vaartinzorg.nl 
• Nummer Kamer van Koophandel: 84616725 
• Bankrekening: in aanvraag 

 

3 Beleid en strategie 
3.1 De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder 

begrepen het ondersteunen en begeleiden van mensen met een verstandelijke 
beperking en/of psychiatrische problematiek eventueel bijkomende lichamelijke 
beperkingen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen of functioneren in de 
maatschappij en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zijn van het woord. 

3.2 Bij Vaart in Zorg nemen wij altijd de context van de bewoner als uitgangspunt, opdat 
er een verbinding kan ontstaan tussen de bewoner, zijn/haar omgeving en de 
begeleiders.  
De ambitie van Vaart in Zorg is dat, de door haar geboden zorg voor verbinding 
zorgt met de directe omgeving van haar bewoners. Dit betekent dat we niet alleen 
de individuele bewoners verder helpen, maar dat dit ook merkbaar en voelbaar is 
in de kernen en wijken, waar zij en haar medewerkers deel van uitmaken.  
Onze medewerkers zijn de ambassadeurs en de visitekaartjes van de organisatie 
met de lokale samenleving. Zo'n medewerker onderhoudt bijvoorbeeld de 
verbinding met huisartsen, kent de familie en vrienden, heeft contact met de 
gemeente, met iedereen die opdrachtgever kan zijn of de inzet van Vaart in Zorg 
kan versterken. 
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4 Werkzaamheden en activiteiten  
4.1 De wijze waarop zorg wordt verleend wordt context gedreven genoemd. Dit houdt 

in dat we de zorgvrager centraal stellen en alle noodzakelijke verbindingen 
beschouwen en begeleiden vanuit de zorgvraag.  

4.2 Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt voldaan aan de kwaliteitscertificering NEN-
EN-ISO 9001:201. Vanaf november 2021 is Vaart in Zorg gecertificeerd hiervoor.  

4.3 In 2021 heeft de gemeente Assen aangegeven de onderaanneming van Beschermd 
Wonen vanuit financieringsoogpunten te willen stoppen op de locatie Weiersloop, 
ondanks het feit dat onderkend werd dat er mooie zorginhoudelijke resultaten 
werden behaald. Voor de individuele cliënten zijn overbruggingsafspraken gemaakt 
en wordt veelal verhuisd om naar een setting te gaan waar de gemeente de zorg 
reeds heeft ingekocht. Dit betekent eind 2021 en begin 2022 een heroriëntatie op 
de bezetting op de Weiersloop, qua cliënten en personeel. Zoals passend bij de 
missie van Vaart in Zorg wordt dit cliëntgericht ingevuld en zal de organisatie zich 
aanpassen aan de vragen van de nieuw te plaatsen cliënten. 

4.4 In 2022 zal op de locatie Sparrenlaan verder onderzocht worden hoe de 
samenwerking met STBG vorm kan krijgen. In het najaar 2022 kan dit meegenomen 
worden in een meerjarenperspectief voor Vaart in Zorg. 

4.5 Naar verwachting zal Vaart in Zorg de begeleiding gedurende 2022 van ongeveer 
17 cliënten op zich nemen. 

 

5 Bestuur en Toezicht 
5.1 Raad van Toezicht bestaat uit: 

  
 Naam:     Nevenfuncties: 

• Pieter de Kroon   Voorzitter RvT KNSB 

       Voorzitter RvT Trivium Meubenbelt zorg 
       Associated Partner UNOO 
       Eigenaar DeKroonPlus 
       Lid Curatorium Change management VU 

• Sandra de Winter  Werkzaam bij Mokobouw 

• Christianne Lieuwes  Werkzaam bij PrO-Assen 

 

5.2 Raad van Bestuur bestaat uit: 
 Naam:     Nevenfuncties: 

• Albert Scheer   Bestuurder Stichting Vaartzicht 
      Directeur A. Scheer Holding BV 
      Directeur Vaart in Zorg BV 
      Bestuurssecretaris Stichting de Componist  
 

• Ingrid Zandbergen  Eigenaar Bureau Zandbergen 

      Directeur Vaart in Zorg BV 
      Directeur Mija Ingrid Holding BV 
      Bestuurder Stichting Vaartzicht 

 
5.3 De RvT ontvangt geen vergoeding anders dan onkostenvergoeding op 

declaratiebasis van bijvoorbeeld externe vergaderkosten.  
5.4 De RvT komt met de Raad van bestuur een marktconforme beloning overeen voor 

de Raad van bestuur. 
5.5 De RvT houdt toezicht en controle vooraf en achteraf. Naast de strikt 
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toezichthoudende taak heeft de RvT ook een adviserende rol naar het bestuur. Ze 
is dichtbij en aanspreekbaar.   

5.6 Statutair is geregeld dat alleen de RvT besluiten kan nemen over het vermogen van 
de organisatie en de bestemming van de winst passend binnen de doelstelling van 
de stichting. Door middel van benoemingsvoorwaarden en het reglement van RvT 
houdt de RvT een onafhankelijke maatschappelijke functie ten opzichte van de 
Raad van Bestuur en bewaken zij tevens de (on)afhankelijkheid ten opzichte van 
derden. 

  

6 Financiële gegevens 
6.1 De stichting is in november 2021 opgericht. Financiële verantwoording zal hier 

worden toegevoegd zodra het boekjaar verstreken is. 
6.2 De RvB zal in het najaar 2022 een meerjarenoverzicht opstellen, waarin de visie 

wordt vertaald in een meerjarenbegroting. 
6.3 Voor het gehele jaar 2022 is een begroting voor de onderneming Vaart in Zorg 

opgebouwd als volgt:  
Opbrengsten  

Zorg in onderaanneming 740.000 
Inkomsten uit huisvesting 28.000 

Totaal opbrengsten 768.000 
  
Kosten  

Personele kosten 480.000 
Voedingskosten 30.000 
Cliëntgebonden kosten 90.000 
Huisvestingskosten 118.000 
Algemene kosten 50.000 

Totaal kosten 768.000 
  
Resultaat 0 
De zorg wordt betaald uit WMO, WJZ, WLZ. Dit wordt in samenwerking geregeld 

met diverse hoofdaannemers die contracten hebben met de financiers. 

Als sprake is van huisvesting die wordt geregeld via Vaart in zorg wordt de huur 
ook bij de cliënt of financier in rekening gebracht. 

 
7 Beleidsplan 
7.1 Vaart in Zorg BV werkt met een organisatiebeleid. Het organisatiebeleid en de 

verschillende onderdelen hieruit worden tenminste één keer per jaar geëvalueerd en 
bijgesteld. De evaluatie en bijstelling kunnen leiden tot nieuwe beleids- en 
kwaliteitsdoelstellingen.   

 Dit beleidsplan of onderdelen daarvan kunt u opvragen bij Ingrid Zandbergen. 
 
8 Samenwerking 
8.1 Vaart in zorg werkt nauw samen met een aantal vaste partners: 

• Meet B.V. inzake WMO/WJZ financiering 

• Hesterhuizen inzake WLZ financiering en de functie behandeling 
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• Stichting Bijzonder en Toch Gewoon inzake zorg en huisvesting op locatie 
Sparrenlaan. 

• Farm Residence inzake WMO beschermd wonen.  
Dit wordt afgebouwd in begin 2022. 
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