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Arbo Arbeidsomstandigheden
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
 Ziekenhuizen
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CCR Centrale Cliëntenraad 
CHIP Commissie Hygiëne Infectie Preventie 
DVVD Directeurenoverleg Verpleging en 
 Verzorging Drechtsteden
ELV Eerstelijnsverblijf
GZ Graafzicht
HvA Hof van Ammers
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IGJ Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd 
KSW Kleinschalig Wonen
KVC Kwaliteitsverbetercyclus
MARAP Management Rapportage
MIC Melding Incidenten Cliënten
MDO Multi Disciplinair Overleg 
MP Meesplein 
MPT  Modulair Pakket Thuis
MT Management Team
NCZ Netwerk Cliëntenraden Zorg
NHC Normatieve HuisvestingsComponent
LPZ Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

ONS Elektronisch patiëntendossier 
OR Ondernemingsraad
OV Open Vensters
P&O Personeel & Organisatie
PDCA Plan – Do – Check – Act
PNIL Personeel Niet In Loondienst
RI&E Risico-inventarisatie & -evaluatie
RvT Raad van Toezicht
SOP Strategisch Opleidingsplan
SOG Specialist ouderen Geneeskunde
VGWM Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
VOG Verklaring omtrent gedrag
VVAR Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad
Wlz Wet Langdurige Zorg 
WMCZ Wet medezeggenschap cliëntenraad   
 zorginstellingen 
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WNT Wet normering topinkomens
WOR Wet op de Ondernemingsraden
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen 
VIG Verzorgende Individuele Gezondheidszorg
VPT Volledig Pakket Thuis
VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zorg Zwaarte Pakket

Afkortingen
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Mevrouw Bot is in 2018 voor het eerst van haar leven 
naar Madurodam geweest. Bewoners van Hof van Am-
mers hebben met hun scootmobielen het circuit van 
Zandvoort onveilig gemaakt. De lichtjesoptocht bij het 
dorpsfeest van Ameide was een geweldige belevenis 
tot in de late uurtjes. Met de Vrienden van Graafzicht 
zijn bewoners naar de zee geweest. In Emma was een 
modeshow van bruidsjurken. Er is gewandeld, gesport, 
gebingood, gezongen, gefietst, gedineerd, kerst ge-
vierd en er zijn weeksluitingen, herdenkingsdiensten en 
bijbeluurtjes gehouden. Maar liefst 600 (!) vrijwilligers 
waren hierbij betrokken. Het mag duidelijk zijn, binnen 
Present leeft de gemeenschap. En dat is ook helemaal 
de bedoeling! 

Natuurlijk wordt er zorg verleend binnen onze huizen 
en thuis bij cliënten. Dat is waarom Present is opge-
richt. Maar zorg is niet het doel op zich. Zorg is er om 
mensen in staat te stellen zoveel mogelijk hun leven 
te leven op de manier die bij hen past. Als je met toe-
nemende beperkingen te maken krijgt, is dit geen van-
zelfsprekendheid en daarom is het fijn als er ruimte is 
om naast goede zorg te krijgen, ook dingen te beleven. 
We merken dat onze bewoners en cliënten onze zorg 
waarderen en zijn dan ook dankbaar voor de 8,0 op 
Zorgkaart Nederland. 

2018 was voor ons als organisatie het jaar om te gaan 
bouwen en een heldere richting voor de toekomst te 
creëren. We hebben onze missie en visie herijkt, strate-
gische doelen geformuleerd en bepaald via welke route 
we deze doelen kunnen bereiken. We vergelijken het 
met een reis. Present is al langer onderweg en heeft 
vele oorden aangedaan. Nu is het zaak om met een 
heldere richting verder te reizen. Wij zijn ons bewust 
dat we als geen ander geworteld zijn in de regio Al-

blasserwaard en Vijfheerenlanden. Dat maakt Present 
uniek. Wij willen zorg leveren die hierbij hoort, vanuit 
de streek en voor de streek, met hoge kwaliteit en in 
samenwerking met partners in de regio. Wij weten dat 
werken in de zorg een prachtig maar ook zwaar vak is 
en dat de arbeidsmarkt krap is. We willen daarom in-
vesteren in goed werkgeverschap. 

We hebben in 2018 volop gewerkt aan het verstevigen 
van de basis van goede zorg. Dit doen we samen met 
het programma Waardigheid & Trots. We hebben onze 
infectiepreventie op goed niveau gebracht, hebben 
in zorgteams geïnvesteerd, weten nu hoe we beter 
kunnen roosteren en onze personeelssterkte in beeld 
houden, hebben werkprocessen in kaart gebracht, heb-
ben volop geïnvesteerd in opleiden en trainen via het 
digitale leerplein en in het praktijklokaal (het skillslab). 
Er zijn ook initiatieven gestart rond medicatieveiligheid 
en onze visie op vrijheid hebben we omgezet in de 
praktijk door de leefruimte van bewoners met demen-
tie in Graafzicht te vergroten met behulp van domoti-
ca. Gelukkig hebben we dit allemaal kunnen doen én 
daarnaast ook de financiële positie van Present kunnen 
verbeteren. Dit smaakt allemaal naar meer en dus gaan 
we hier mee door in 2019!

Al met al was het voor mij als nieuwbakken bestuurder 
van Present een jaar om met veel plezier en warmte 
op terug te kijken. Wat een prachtige organisatie en 
gemeenschap, wat een betrokkenheid, wat een mooie 
mensen!

Warme groet,

Janneke Louisa-Muller
bestuurder

1 Voorwoord
HOOFDSTUK 1
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867 cliënten hebben in 2018 zorg gehad van 
Present.

747 medewerkers hebben in 2018 bij Present 
gewerkt. (incl. leerlingen en stagiaires)

2.534 welzijnsactiviteiten hebben plaatsgevonden 
in 2018 :

Graafzicht     840 activiteiten
Hof van Ammers  584 activiteiten
Open Vensters     550 activiteiten
Emma      560 activiteiten

In 2018 zijn 181.560 maaltijden bereid
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2 Profiel van de organisatie
HOOFDSTUK 2

Figuur 1: Werkgebied Present

2.1 Algemene identificatiegegevens

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Adres Prinses Marijkeweg 34

Postcode 4233 HM

Plaats Ameide

Telefoonnummer 088 - 40 80 000

Identificatienummer Kamer van Koophandel 50741632

E-mailadres info@presentvooru.nl

Internetpagina https://www.presentvooru.nl/

2.2 Kerngegevens

2.2.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Vanuit vijf woonzorgcentra biedt Present zorg in het 
kader van de Wlz, Zvw en Wmo aan ouderen binnen 
en buiten de eigen woonvoorzieningen. De zorg wordt 
zowel in intramurale setting, als ook in de thuissituatie 
(zelfstandig wonen) aangeboden. Bewoners met zwaar-
dere dementieproblematiek wonen en worden ver-
zorgd in zogenaamde kleinschalige woongroepen. Bin-
nen onze centra kunnen onze bewoners ook zelfstandig 
huren en gebruik maken van aanvullende diensten, al 
dan niet in combinatie met Wlz- of Zvw-zorg thuis (wijk-
verpleging of VPT/MPT). De Wmo-zorg bestaat vooral 
uit dagbesteding.

2.2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel 
en opbrengsten
Present heeft een capaciteit van 298 intramurale zorg-
plaatsen waarvan er ongeveer 35 tot 40 worden ver-
huurd. Er is weinig leegstand. Daarnaast leveren we 
extramurale zorg aan ruim 210 cliënten. Bij de organi-
satie en levering van de zorg en de overige dienstver-
lening zijn ruim 500 medewerkers en circa 600 vrijwilli-
gers betrokken. Present heeft een totale omzet van € 24 
miljoen.

2.2.3 Werkgebied 
Present is actief in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden en heeft zorglocaties in Ameide, 
Leerdam (2), Bleskensgraaf en Groot Ammers.
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2.3 Structuur 

Present heeft haar belangrijkste activiteiten ondergebracht in de Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Daarnaast wordt door Exploitatie Dorpshuizen AV Zorggroep B.V. een aantal commerciële diensten aangeboden. 

Het organogram ziet er eind 2018 als volgt uit: 
RVT

RVB

Bestuur
ondersteuning

Bestuurs-
secretaris

Kwaliteits-
functionaris

Bedrijfsvoering

Personeel &
Opleidingen Emma Graafzicht Welzijn teams

Financiën Meesplein Hof van Ammers Coördinator 
Vrijwilligers

Inkoop Open Vensters Verpleegkundig 
team Beweegcoaches 

(Cliënten)
administratie

Geestelijke 
verzorging

Geestelijke 
verzorging Vrijwilligers

ICT Flex teams Mobiele  
nacht dienst Zorgboerderij

Flex teamsHuisvesting 
(service)

Present advies

AVG

Roosteraars

WelzijnWonen en zorg
Emma, Meesplein, OV

Wonen en zorg
GZ & HvA

Management-
assistent

Beleids-
medewerker

Communicatie-
adviseur

OR CCR

VVAR



Present  Jaarverslag 2018

08

2.4 Samenwerkingsrelaties
We investeren in een open, samenwerkingsgerichte en 
betrouwbare relatie met stakeholders en samenwer-
kingspartners. Wij zien een goede samenwerking met 
onze overlegorganen hierin als essentieel en we zien 
gemeenten, het Zorgkantoor, andere zorgorganisaties 
en maatschappelijke partijen als samenwerkingspart-
ners in een gezamenlijke maatschappelijke opgave. Wij 
hebben de overtuiging dat je in samenwerking meer 
van waarde kunt zijn voor mensen met een zorgvraag 
dan alleen. We zullen daarom altijd zoeken naar wat het 
beste is voor de mens met een zorgvraag en vinden dat 
maatschappelijke belang groter dan het organisatiebe-
lang van Present. 
           
Present is actief in verschillende regionale samenwer-
kingsverbanden want samen staan we sterk:
• lid van Drechtzorg;
• lid van DVVD; 

• deelname aan werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 
Zuid-Holland Zuid; 

• lid van het lerend netwerk Leren & Doen, samen met 
Huis Ter Leede, Zorgcentra de Betuwe, Wittenberg-
zorg, Santé partners, ’t Slot en ’t Anker. In themabij-
eenkomsten vindt kennisuitwisseling plaats tussen 
de medewerkers van deze organisaties;

• deelname aan de regionale klachtenregeling in 
Drechtstedenverband (externe klachtencommissie); 

• overleg en afstemming met andere zorgorganisaties 
in de regio zoals Waardeburgh, Huis ter Leede, Ri-
vas en Salem. Bij deze laatste twee huurt Present de 
behandeldienst in, inclusief de specialist ouderenge-
neeskunde en de BOPZ-arts; 

• samenwerking rondom scholing en ontwikkeling van 
de VVAR met vier andere zorgorganisaties: De Lan-
ge Wei, De Blije Borgh, De Merwelande en Huis Ter 
Leede.
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3.1 Identiteit, missie, visie  

Present is….
Hier staan we voor
Present is er voor het welbevinden van ouderen. Wij 
willen dat elk mens zijn of haar leven zoveel als moge-
lijk blijft leiden, zoals hij of zij dat gewend is. We zijn als 
geen ander verankerd in de regio Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden, maken daarmee deel uit van de ge-
meenschap en delen de identiteit. 

Hier gaan we voor
Wat we willen is dat we met passie waarde toevoegen 
aan de kwaliteit van leven van oudere mensen met zorg-
vragen, in de door hen gekozen omgeving. Wij weten 
wat we kunnen èn wat we niet kunnen. Wij werken daar-
om samen met de gemeenschap en partners. Wij voelen 
ons te gast in het leven van mensen. Wij luisteren naar 
mensen met oprechte aandacht. We kijken naar wat ie-
mand nog kan en wil in plaats van naar de ziekte of ge-
brek en investeren daarom in bewegingsgerichte zorg.

Kernwaarden
Present gaat sinds jaar en dag uit van de kernwaarden 
naastenliefde en rentmeesterschap. Voor de komende 
jaren ‘laden’ we deze begrippen met de volgende drie 
werkwoorden:
Luisteren We luisteren naar bewoners en cliënten en 

naar elkaar. We geven elkaar oprecht aandacht.
Leren We leren continu van elkaar en van anderen. 

Ook onze cliënten blijven leren, wat hun mo-
gelijkheden ook zijn.

Leven Voor onze cliënten gaan we voor kwaliteit 
van leven. Medewerkers hebben plezier in 
hun werk. We respecteren elkaar en geven 
elkaar ruimte. 

3.2 Algemeen beleid en belangrijke  
gebeurtenissen in het verslagjaar

Kwaliteit 
In 2018 is de jaarlijkse audit gedaan van het kwaliteitsma-
nagementsysteem. Dit is gecertificeerd op basis van de 
norm ISO 9001:2015. Het huidige certificaat is geldig tot 
oktober 2019. De onafhankelijke certificerende instantie 
‘Walvis Certificatie’ concludeerde dat Present aan de norm 
blijft voldoen. De externe audit bracht twee ‘minor’ bevin-

dingen naar voren. Bij de eerste bleek in een steekproef 
dat de afstemming  van vrijheidsbeperkende maatregelen 
duidelijker in het cliëntdossier vastgelegd moet worden. De 
tweede bevinding betreft de leveranciersbeoordeling, waar-
bij de risico-inschatting en registratie aandacht behoeft.

In juni 2018 heeft Present over 2017 het kwaliteitsverslag 
uitgebracht. Het kwaliteitsverslag is gepubliceerd op de 
website van Present en gedeponeerd  bij het Zorginstituut 
Nederland. Ook zijn conform het Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg in 2018 de kwaliteitsindicatoren gemeten. In de 
eerste helft van 2018 is de uitvraag over 2017 aangeleverd 
aan de landelijke database. Voor de uitvraag over  2018 zijn 
diverse metingen gedaan, die in het tweede kwartaal van 
2019 aan de landelijke database worden aangeleverd.

In 2018 is voor het meten van de waardering van cliën-
ten gebruik gemaakt van de dienstverlening van Zorg-
kaart Nederland. Door de inzet van een belteam, is de 
waardering van een ruim aantal cliënten geregistreerd. 
Als rapportcijfer werd een 7,9 gegeven, waarbij 93% van 
de cliënten Present aanbeveelt.

Met betrekking tot de MIC is het aantal gemelde inci-
denten in 2018 vergelijkbaar met 2017. Van de meldingen 
betreft 37% een valincident, 54% een medicijnincident 
en 9% een overig incident. Om het leereffect te kunnen 
verhogen is in 2018 aanzet gegeven voor verbetering 
van de oorzaakanalyses.

In 2018 is geen sprake geweest van calamiteiten, die we 
volgens de criteria van de IGJ hadden moeten melden. 

Welzijn 
Van juni tot en met december 2018 zijn de welzijnsteams 
op orde gebracht. De teams miste aansturing en een dui-
delijke richting waarin zij moesten werken. Een aantal me-
dewerkers wilde ook graag wisselen van locatie en open 
uren zijn opgevuld door vacatures. Hierdoor zijn nieuwe 
teams ontstaan die nieuw leven gaan blazen in welzijn. 
Activiteiten en taken van de teams zijn onder de loop ge-
nomen, aangepast en/of terug gelegd bij de juiste afdeling. 

Welzijn gaat zich in 2019 richten op 
1. Algemene activiteiten voor de locatie en de omgeving, 
2. Individuele activiteiten en wensen van de cliënt, 
3. Dagbesteding. 

De locaties moeten weer gaan bruisen!

3 Algemeen beleid
HOOFDSTUK 3

Present  Meerjarenplan 2019-2021
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Wonen 
De visie op kleinschalig wonen is herzien. In het kader 
van bewegingsgerichte zorg wordt meer aandacht be-
steed aan samen met de bewoner persoonsgerichte acti-
viteiten doen. Dit komt in 2019 terug in het woonzorg-
leefplan waarin de zinvolle dagbesteding, eigen regie 
van de cliënt en de familieparticipatie is beschreven. Dit 
geldt ook voor de andere doelgroepen. Er zijn voor Hof 
van Ammers en Open Vensters plannen gemaakt voor 
de aanleg van een beleeftuin. De plannen worden in 
2019 verder ontwikkeld.
De visie op vrijheid is in de locatie Graafzicht vorm ge-
geven door de realisatie van leefcirkels. Voor de andere 
locaties is de uitrol van de visie in voorbereiding.

Zorg 
Ter ondersteuning van de kanteling werktijden en uit-
voering van het roosterbeleid zijn twee algemene roos-
teraars aangenomen. Zij gaan samen met de teamroos-
teraar het basis rooster verder vorm geven.
Alle protocollen die te maken hebben met medicijnvei-
ligheid zijn geactualiseerd. Ook zijn vanwege het grote 
belang van medicatieveiligheid een tweetal pilots voor-
bereid en in gang gezet: de medicijn controle App en de 
Medeye die op KSW ingezet wordt ter extra controle.

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor het instellen 
van een CHIP (commissie hygiëne infectie preventie). 
Deze commissie gaat zich Present breed bezig houden 
met beleid en controle op het gebied van hygiëne en in-
fectiepreventie en is in januari 2019 ingesteld. In Q4 2108 
is het project Samen Leren (kwaliteit verbeter cyclus) 
van start gegaan. In het kwaliteitskader verpleeghuis-
zorg is continu leren de basis voor kwaliteitsverbetering. 
Samen Leren helpt medewerkers om hier in het dage-
lijks werk zelfstandig mee aan de slag te gaan.

Het leerplein is verder ontwikkeld en uitgebreid met op 
maat gemaakte E-learning modules. Bijvoorbeeld de 
module bewegingsgerichte zorg. Er zijn veel meer leer-
lingen in de opleiding tot VIG en verpleegkundige aan-
genomen. Onder andere als maatregel voor de tekorten 
in de zorg.

Geestelijke verzorging 
Binnen Present zijn twee geestelijk verzorgers actief op 
de protestants-christelijke locaties. Zij bezoeken cliën-
ten persoonlijk. Deze aandacht wordt door cliënten erg 
gewaardeerd. Daarnaast organiseren de geestelijk ver-
zorgers bijbeluurtjes, zowel voor cliënten van zorgthuis 
en huurders als op de afdelingen voor Kleinschalig Wo-
nen. Ook organiseren zij vieringen rond de christelijke 
feestdagen (Kerst en Pasen). Samen met een werkgroep 
organiseren de geestelijk verzorgers op locaties herden-

kingsbijeenkomsten voor overleden cliënten. Veel fami-
lieleden bezoeken deze herdenkingsbijeenkomsten. 

Richting de medewerkers begeleiden de geestelijk ver-
zorgers bijeenkomsten van moreel beraad waar concre-
te en ethische dilemma’s met teams worden besproken. 
Ook is bijgedragen aan de herziening van twee lied-
bundels met christelijke liederen; deze zijn dit jaar ook 
beschikbaar gemaakt voor de locaties Hof van Ammers 
en Graafzicht. 
De geestelijk verzorgers nemen deel aan de vergade-
ringen van de identiteitscommissies. In de Hof van Am-
mers heeft de geestelijk verzorger meegewerkt aan een 
voorlichtingsavond voor mantelzorgers in het kader van 
Salon Present over vragen en dilemma’s in de laatste 
levensfase. In Open Vensters is de geestelijk verzorger 
betrokken geweest bij de organisatie van een the-
ma-avond voor kerken en andere vrijwilligers over het 
thema ‘omzien naar kwetsbare ouderen’. Tot slot leveren 
zij een inhoudelijke bijdrage aan Present Magazine dat 
eenmaal per kwartaal verschijnt. 

Waardigheid & Trots 
Present heeft deelgenomen aan twee projecten van 
Waardigheid & Trots. Ook is er een aanvraag gedaan 
voor de 100 miljoen extra verpleeghuismiddelen en er is 
inzet van coaches. 
 
De twee projecten waaraan Present heeft deelgenomen 
zijn:
• Project “Vrijheid”: Visie op vrijheid is in de locatie 

Graafzicht vorm gegeven door de realisatie leefcirkels. 
Voor de andere locaties is de uitrol van de visie in 
voorbereiding

• Project “Het goede gesprek”: In het najaar 2018 is 
gekozen voor de introductie van Samen Leren. Op 
basis van een cliënttevredenheidsmeting vinden in 
de teams dialooggesprekken plaats aan de hand van 
een gerichte methodiek. Hiermee is de projectfase van 
“Het goede gesprek” afgerond en maakt de dialoog-
methode onderdeel uit van Samen Leren.  

Present heeft in het voorjaar van 2017 een aanvraag 
gedaan voor de ‘100 miljoen’ extra gelden voor ver-
pleeghuizen. Deze aanvraag is destijds gehonoreerd en 
ook voor de inzet van twee coaches Waardigheid & Trots. 
De toegekende subsidie, incidenteel geld, is onder meer 
ingezet ten behoeve van opleidingen en de ontwikkeling 
van het Leerplein (digitaal opleidingsaanbod) De twee 
coaches richten zich op verbetering van de kwaliteit. Het 
daarvoor opgestelde plan van aanpak is januari 2018 
geaccordeerd door het kernteam waaraan ook het minis-
terie van VWS deelneemt. Tot medio 2019 zijn de coaches 
aan de slag met de realisatie van het plan van aanpak. 
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3.3. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap

Present is zich bewust van haar maatschappelijke positie 
en de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt 
op het gebied van haar basistaak als zorgverlener; het 
leveren van passende woonvoorzieningen en goede 
zorg en ondersteuning, maar ook als grote werkgever in 
de regio. Present zet waar mogelijk medewerkers in die 
op een afstand staan van de arbeidsmarkt. In 2018 heeft 
Present ingezet op oriëntatiebanen (4). Met een oriën-
tatiebaan wordt het mogelijk om in een korte periode 
medewerkers kennis te laten maken met het veelzijdige 
werk in de VVT. Deze baan is bedoeld als opstap naar 
een reguliere baan of opleiding.

In toenemende mate ontstaat er binnen Present oog 
voor de effecten, die ons handelen op het milieu heeft. 
Zo gaan wij steeds bewuster om met energie. In 2017 
is vooral ingezet op energiebesparende maatregelen. 

In 2018 is gestart met het vervangen van de standaard 
tl-verlichting door LED verlichting. 

3.4. Naleving gedragscodes

Klachten 
De bestuurssecretaris is binnen Present ook klachten-
functionaris. In 2018 zijn in totaal 7 klachten ingediend. 
In overleg met de indiener van de klacht en de organi-
satie is steeds gezocht naar een passende oplossing. 
Er zijn in 2018 geen klachten door cliënten van Present 
ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij 
Present is aangesloten. In de bijlage D bij dit jaarverslag 
is het jaarverslag klachten integraal opgenomen. 

3.5. Risicoparagraaf 

In het jaarplan 2018 zijn zeven risico’s onderscheiden die 
hieronder toegelicht worden op hun effect in 2018 

no Risico Beheersmaatregelen Stand van zaken eind 2018 

1 De begroting is opgesteld op locatie-
niveau. Dit is dit jaar voor het eerst 
en daarmee vormt 2018 een oefen-
jaar. In de rapportage zoals deze in 
de MARAP wordt gepresenteerd 
is nog niet zodanig ingericht zodat 
eenvoudig projecten kunnen wor-
den gevolgd. Binnen Present wordt 
gewerkt met een zeer complexe 
kostenplaatsstructuur. Dit maakt het 
op dit moment niet mogelijk om alle 
dwarsdoorsnedes te maken die de 
organisatie wil zien. Zo is de functie 
Welzijn opgenomen binnen de lo-
catie en vormt daarmee onderdeel 
van de zorg. Hetzelfde geldt voor de 
verschillende budgetten zoals het 
opleidingsbudget. Een verdere door-
ontwikkeling van de rapportage is 
nodig om de budgethouders op elk 
gewenst moment van de juiste infor-
matie te kunnen voorzien. Nu zijn er 
extracomptabele slagen nodig.

Doorontwikkeling MARAP dient 
in het eerste kwartaal 2018 afge-
rond te zijn. 

MARAP is uitgebreid. Zo zijn de 
verzuimcijfers op meer detail op-
gesteld. Ook is de PNIL inzichtelij-
ker gemaakt zodat de ontwikkeling 
meer kan worden gevolgd. Twee 
tools zijn ontwikkeld om meer 
grip te krijgen op personele inzet 
en prestaties. Betreft de Werkba-
lans-tool en de tool wijkverple-
ging.

Verandering in de kostenplaat-
senstructuur moet nog worden 
doorgevoerd om meer sturing te 
krijgen.

2 Zorgkantoor gaat mogelijk de pro-
ductieplafonds stringenter hanteren. 
Dit kan er toe leiden dat bij verdere 
zorgverzwaring extramurale zorg 
gecombineerd met verhuur zal moe-
ten worden ingezet. Dit vormt een 
negatief effect op de huisvesting aan-
gezien de vergoeding voor verhuur 
substantieel lager ligt dan de NHC. 

• Vroegtijdige signalering van 
overproductie en directe com-
municatie daarover richting 
zorgkantoor.

• Aanbieden van andere vormen 
zoals MPT en VPT. 

Om MPT en VPT goed aan te kun-
nen bieden is de module zorgre-
kenen ingericht. Deze houdt reke-
ning met de specifieke (financiële) 
situatie van de cliënt waardoor 
inzichtelijk wordt welke zorgvari-
ant geschikt is
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3.6. Toekomstparagraaf 
& Meerjarig perspectief 

Nadat in 2017 financieel herstel is gerealiseerd en dit zich 
verder heeft doorgezet was er in 2018 noodzaak en ruimte 
om met een stabiel managementteam de ontwikkeling 
van een strategie voor de toekomst ter hand te nemen. 
Rond de zomer 2018 hebben we voor Present een toe-
komstperspectief  ontwikkeld. We zien de weg hierheen 
als reis en zullen dan ook stap voor stap ontwikkelen.  
2019 is het jaar om verder te bouwen aan de stevige ba-
sis voor de reis. De focus en prioriteit liggen volledig op:

• het versterken en verbeteren van de zorg en de verbe-
tercultuur rond zorg door de inzet van Samen Leren en 
het doen van audits;

• het verbeteren van het werkgeverschap van Present 
met het oog op het werkplezier van onze medewer-
kers en in het licht van de arbeidsmarkt;

• het hernieuwd aangaan van de relatie met de omgeving.

Alles wat we ontwikkelen heeft relatie met deze priori-
teiten. Voor onze interne sturing hebben we de volgende 
Strategiekaart ontwikkeld. De uitvoering nemen we pro-
grammatisch ter hand.

no Risico Beheersmaatregelen Stand van zaken eind 2018 

3 De opbrengsten zijn begroot op 
100%. Voor de Wlz betekent dit dat 
deze in lijn is met de herschikking 
van 2017. Echter de initiële afspraak 
voor 2018 ligt op 95% van de totale 
productie. Dit betekent dat er moge-
lijk een risico van 5% bestaat. Voor de 
zorgverzekeraars kan dit lager liggen 
op bijvoorbeeld 70%.

• Betreft een gering risico. We 
investeren in goede communi-
catie en informatievoorziening 
richting zorgkantoor. 

• We volgen nauwlettend de 
procedures rondom ophoging 
budgetten bij zorgverzekeraars. 

Alle WLZ-productie is toegekend 
bij de herschikking 2018. Hierdoor 
is er geen risico.
Bij Zvw is in 2018 sprake van een 
geringe overproductie op kleinere 
contracten. Deze lopen eerder 
vol als cliënten aan Present zorg 
vragen en zijn daardoor lastiger te 
beheersen.

4 Vanuit “Eigen huis op orde” wordt de 
discussie gevoerd over welke bestu-
ringsmodel voor de organisatie het 
beste werkt. Dit kan leiden tot veran-
deringen in het personeelsbestand 
en gepaard gaan met extra kosten.

• Impact van voorstellen wordt 
vooraf weergegeven. 

• Voorstel over aanpassing bestu-
ringsmodel wordt afgestemd 
met desbetreffende gremia en 
Raad van Toezicht. 

Uitgangspunten m.b.t. bestu-
ringsmodel zijn afgestemd met de 
verschillende gremia. Extra reser-
vering is opgenomen aangezien 
functies met terugwerkende kracht 
zullen worden vastgesteld.

5 Vanuit “Eigen huis op orde” kan het 
zijn dat bepaalde uitgaven niet in 
2017 kunnen worden gedaan en daar-
mee doorschuiven naar 2018. Dit kan 
de kosten en daarmee het resultaat 
beïnvloeden.

Hiervoor wordt een bestem-
mingsreserve aangemaakt. 

In jaarrekening 2018 opgenomen

6 Ziekteverzuim is een probleem waar-
van het niet zeker is dat dit op korte 
termijn valt op te lossen. Als het ver-
zuimpercentage van 5% niet gehaald 
wordt dan zal naar waarschijnlijkheid 
reductie van de PNIL niet plaats vin-
den

• Gerichte aanpak van ziektever-
zuim door leidinggevenden met 
veel aandacht en contact.

• Met geselecteerde arbodienst 
plan van aanpak opstellen om 
ziekteverzuim terug te dringen

• inzet op preventie door mede-
werkers te betrekken bij veran-
deringen. 

Na een lager verzuim medio 2018 
is het verzuim ultimo 2018 wel 
weer verder opgelopen richting 
de 7%.
Inzet van triage werpt wel vruch-
ten af.
Langdurig verzuim is verder te-
ruggedrongen maar op enkele 
locaties wel ruim aanwezig.

7 Vanuit de extra verpleeghuismid-
delen moet worden voorkomen dat 
personeel dat wordt aangesteld van-
uit deze regeling uiteindelijk leidt tot 
structurele overcapaciteit

In de MARAP wordt de besteding 
separaat gerapporteerd.

Inzet verpleeghuismiddelen extra-
comptabel vastgelegd. Structurele 
functies daar waar nodig meegeno-
men in de begroting voor 2019. Er is 
geen sprake van structurele overca-
paciteit als gevolg van de inzet van 
de extra verpleeghuismiddelen.
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2018-2019
Basis op orde, investeren in 
kwaliteit van zorg, functiemix, 
verbetercultuur, borgen van 
processen, investeren in nieuwe 
colleges B&W in wording, 
haalbaarheid HH onderzoeken 
(zelf of samenwerken)

2020
Relatie met omgeving 
versterken, samenwerking 
aangaan, gemeenschaps-
vorming, versterken basis voor 
meer thuiszorg. Samenstellen 
productenportefeuille

2021 e.v.
Nieuwe zorgarrangementen, 
aansluiten bij particulier 
initiatief, groei thuiszorg, 
keus HH
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4.1. Normen voor goed bestuur 

Binnen Present streven we ernaar om bestuur en toezicht 
zo te regelen dat de leiding en aansturing van de organi-
satie bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het 
realiseren van de maatschappelijke doelstelling. 
In de Raad van Bestuur heeft de specialist ouderenge-
neeskundige, verpleegkundige of psychosociaal hulp-
verlener geen zitting. Om de professionele inbreng te 
borgen vindt periodiek (vier keer per jaar) overleg plaats 
met de specialist ouderengeneeskunde. Ook loopt de 
bestuurder regelmatig mee in het primaire proces. En in 
het management team hebben twee managers een ver-
pleegkundige achtergrond. 
Sinds 2016 voldoet Present aan de wettelijke transparan-
tie-eisen voor de bestuursstructuur. Dit houdt onder meer 
in dat er een duidelijke scheiding is aangebracht tussen 
het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algeme-
ne leiding en dat de leden van het toezichthoudend or-
gaan geen directe belangen hebben bij de instelling.
In 2018 heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over de 
concept statuten en in overleg met een notaris concept 
aanpassingen aangebracht. Zodra de vacature in de 
Raad van Toezicht is ingevuld volgt definitieve aanpas-
sing van de statuten. 

4.2. Raad van Bestuur 

Present kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. In 2018 
had Present een bestuurswisseling. Van 1 januari tot 1 
mei is Christel Deckers als interim bestuurder verant-
woordelijk geweest voor het dagelijkse bestuur. Per 1 
mei is Janneke Louisa benoemd als bestuurder. De hui-
dige bestuurder heeft in het najaar 2018 een tussentijds 
evaluatiegesprek gevoerd met de Raad van Toezicht. 
Periodiek evalueren de voorzitter Raad van Toezicht en 
de voorzitter Raad van Bestuur de onderlinge samen-
werking. 
De Raad van Toezicht heeft Present in 2018, met inacht-
neming van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunc-
tionarissen zorg- en welzijnssector, ingedeeld in klasse 
II. De bezoldiging van de bestuurder is vastgesteld 
conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en ligt 
binnen de normen en maxima van de WNT. Deze bezol-
diging staat los van de financiële resultaten van Present. 
In de jaarrekening komt de bezoldiging van de Raad van 
Bestuur terug inclusief de binnenlandse reiskosten. De 
Raad van Bestuur heeft in 2018 geen geschenken of uit-
nodigingen aangenomen. 

Naam Functie in raad 
van bestuur

Interim 
ja/nee

Functie vervuld 
sinds

Nevenfuncties

Mevr. Dr. C.M.H.A. 
Deckers MBA 

Voorzitter Raad 
van Bestuur

Ja 01-03-2017 – 01-
05-2018

• ASKO: RvT lid audit cie  
(september 2017)

• Raphaelstichting: RvT lid audit cie. 
(december 2017)

• Reinaerde: RvT lid auditcie  
(januari 2016, incl. lid RvT 
Carantegroep september 2017) 

• Trimbos: RvT lid audit cie  
(december 2016) 

• Stichting CATO
• GGZingeest  (lid RvB a.i. april 2018) 

Mevr. Drs. J.J. 
Louisa-Muller MPM

Raad van Bestuur Nee 01-05-2018 • Het Maanderzand (VVT): voorzitter 
Raad van Toezicht (januari 2015)

• De Passie (evangelisch 
bijbelgetrouw onderwijs): voorzitter 
Raad van Toezicht (juni 2015)

4 Bestuur, toezicht en medezeggenschap
HOOFDSTUK 4
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4.3. Raad van Toezicht

Samenstelling 
De Raad van Toezicht bestaat formeel uit 5 leden. De 
heer Koos Timmer is de voorzitter. De leden hebben ver-
schillende achtergronden. De Raad is zo samengesteld 
dat de leden onafhankelijk zijn van elkaar en van het 
bestuur. In 2018 heeft de Raad bij een extern bureau de 
opdracht uitgezet om de vacante zetel in te vullen. Deze 

procedure loopt en zal begin 2019 worden afgerond. 
Kennis van en ervaring met de zorgsector wordt ge-
borgd doordat twee leden actief leidinggevend betrok-
ken zijn bij collega zorginstelling buiten het werkgebied 
van Present. Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie 
van de leden is lokale binding en betrokkenheid. 

De Raad van Toezicht had in 2018 de volgende samen-
stelling:

Naam Taak  in Raad van Toezicht 
2017 

Nevenfunctie 2017

De heer J. Timmer Lid, vanaf 04-07-2017
Remuneratie cie

• Penningmeester St. Evangelisatie Limburg  
(sinds 2010)

• Lid Stichting vrienden sleepbootdagen Vianen  
(sinds 2011)

• Penningmeester Ondernemersfonds Leerdam  
(sinds 2012)

• Projectleider beursvloer Zederik (sinds 2012) 
• Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Passend 

Onderwijs (sinds 2012) 
• Lid Raad van Commissarissen/ voorzitter Fien Wonen 

woningbouwcorporatie (sinds 2013) 
• Buurtbemiddelaar Regio Rivierenland (sinds 2013)
• Penningmeester stichting vrienden van Heidelberg 

en Dordrecht (sinds 2013) 
• Voorzitter Energie Coöperatie de Knotwilg  

(sinds 2013)
• Lid bestuur P.D.K.N. (sinds 2015)
• Ouderling kerkrentmeester/voorzitter kerkenraad 

PKN (sinds 2016)
• Financieel adviseur cliëntenraad Syndion  

(sinds 2016)
• Penningmeester Stichting Boerderij en Erf  

(sinds 2018)

De heer A. Bosman Vice-voorzitter 
Lid Cie Fin. Audit

• Voorzitter Raad van Bestuur Accolade Zorg, Bosch en 
Duin.

De heer den Hartog* Lid, vanaf 04-07-2017
Cie K&V
Cie Financiële audit.

• Bestuurder Avoord  - Etten-Leur (sinds mei 2013)
• Lid Raad van Toezicht De Passerel – Apeldoorn  

(sinds mei 2017)
• Voorzitter Associatie Hospicezorg Nederland  

(sinds september 2017) 
• Bestuurslid  stichting Topcare (sinds december 2017)
• Lid Dagelijks Bestuur Consortium Palliatieve Zorg 

Zuid West Nederland (sinds mei 2017)

De heer A. Bogerd** Lid,  vanaf 04-07-2017
Cie K&V 
Remuneratie Cie

• Voorzitter Raad van Toezicht Humanitas DMH – 
Nieuwegein (sinds 2013)

• Lid Raad van Toezicht  Eddee – Dordrecht (sinds 2013)
• Lid Platform WMO – Giessenlanden (sinds 2013) 

*     Op voordracht Centrale Cliëntenraad 
**   Op voordracht van de identiteitscommissie Emma en Meesplein 
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In de jaarrekening is de vergoeding voor de Raad van 
Toezicht opgenomen. Deze vergoeding is binnen de ei-
sen van de WNT en staat los van de financiële resultaten 
van de stichting. 

Werkwijze en verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het 
beleid en de algemene gang van zaken van de organi-
satie. Daarnaast ziet zij toe op de bedrijfsvoering en het 
beheer van de beschikbare middelen. De Raad ziet er 
tevens op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige 
afweging maakt van de belangen die bij de organisatie 
betrokken zijn. De gang van zaken is juridisch vastge-
legd in de statuten en de reglementen voor de Raad van 
Toezicht en de bestuurder. De Raad evalueert haar eigen 
functioneren tweejaarlijks, in het najaar 2018 heeft een 
zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van een 
externe deskundige. 

In 2018 is de Raad 6 maal bijeen geweest. In de bijlage is 
een overzicht opgenomen van de vergaderingen, de sa-
menstelling van de Raad en diens commissies. De cen-
trale thema’s die hierbij aan de orde zijn geweest waren:
• Borging van kwaliteitseisen  (incl. het zichtbaar maken 

van eventuele tekortkomingen en resultaten van  
verbeteracties)

• Het signaleren, waarderen en  beheersen van bedrijfs-
risico’s

• Werving en selectie van de bestuurder
• Wisseling van accountant 
• Samenstelling Raad van Toezicht en invulling vacature
• Strategie en toekomstperspectief 

In 2018 heeft de Raad van Toezicht tijdens een zoge-
naamd dialoogdiner van gedachten gewisseld met de 
leden van de centrale cliëntenraad (CCR), de voorzitters 
van de identiteitscommissies (IC)  en de leden van de 
ondernemingsraad (OR). Tijdens een diner op de locatie 
Graafzicht zijn visies en beelden uitgewisseld over de 
toekomst van Present.

In december 2018 heeft een zelfevaluatie plaatsgevon-
den onder leiding van een externe deskundige. De aan-
bevelingen die hieruit voortgekomen zijn, zijn begin 2019 
door de raad en de bestuurder besproken en opgepakt. 
In 2018 hebben de leden van de raad diverse trainingen 
en bijscholing gevolgd. 

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de door 
de bestuurder vastgestelde jaarrekening 2017 en deze 
goedgekeurd. Na bespreking in de financiële auditcom-
missie is de begroting en het meerjarenplan 2019 – 2021 
goedgekeurd.

Met de extern accountant zijn de in de accountantsver-
slagen gerapporteerde bevindingen en aanbevelingen 

besproken en geëvalueerd. In het najaar 2018 is in ver-
band met het verstrijken van de termijn afscheid geno-
men van Verstegen accountants en is de samenwerking 
gestart met het accountantskantoor Baker Tilly. Begin 
2019 is in overleg en op verzoek van Baker tilly de sa-
menwerking over gegaan naar Grant Thornton.

4.4. Medezeggenschap

4.4.1. Ondernemingsraad  
Present heeft één ondernemingsraad namens alle 
locaties. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de 
medewerkers. De bestuurder en de bestuurssecretaris 
zijn aanwezig bij de overlegvergaderingen met de on-
dernemingsraad. Ook in 2018 vond een overleg plaats 
tussen de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. 
Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 
informeert de bestuurder de ondernemingsraad en legt 
voorgenomen besluiten voor advies of instemming 
voor aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad 
kan gebruik maken van de faciliteiten binnen Present, 
een ambtelijk secretaris ondersteunt de raad en de le-
den hebben tijd om hun taken als ondernemingsraad 
lid uit te kunnen voeren. Het jaarverslag van de Onder-
nemingsraad is in de bijlage B bij dit jaarverslag inte-
graal opgenomen. 

4.4.2. Cliëntenraden 
Present heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en vier 
lokale Cliëntenraden. De CCR houdt zich bezig met zaken 
die alle cliënten aangaan. Onderwerpen die alleen op 
een bepaalde locatie spelen worden in de lokale Cliën-
tenraden besproken. De bestuurder en bestuurssecreta-
ris zijn aanwezig bij de vergaderingen van de CCR. Ook 
in 2018 vond een overleg plaats tussen de CCR en de 
Raad van Toezicht. De managers die locatieverantwoor-
delijk zijn, voeren overleg met de lokale Cliëntenraden. 
In de wet medezeggenschap cliëntenraden zorg is weer-
gegeven welke voorgenomen besluiten voor advies dan 
wel verzwaard advies aan de cliëntenraden voorgelegd 
moet worden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de 
CCR bij de uitoefening van de taken. Het jaarverslag 
van de CCR is in de bijlage C bij dit jaarverslag integraal 
opgenomen.

4.4.3. Identiteitscommissies
Present heeft drie identiteitscommissies: één voor de 
locaties Emma&Meesplein, één voor de locaties Open 
Vensters en Hof van Ammers en één voor de locatie 
Graafzicht.  De Identiteitscommissies van de protes-
tants-christelijke locaties bestaat uit vertegenwoor-
digers van de verschillende kerken uit de regio. De 
identiteitscommissie van Emma/Meesplein bestaat uit 
leden die politiek of maatschappelijk betrokken zijn bij 
de Leerdamse gemeenschap. De identiteitscommissies 
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zijn officieel ingesteld om de identiteit van de locaties 
vorm te geven en te bewaken. Zij moeten ruimte schep-
pen voor de levensbeschouwelijke achtergronden van 
bewoners, met respect voor ieders individuele bele-
ving. Op dit gebied kunnen zij de bestuurder gevraagd 
en ongevraagd advies geven. 
In 2018 heeft de identiteitscommissie van Open  
Vensters-Hof van Ammers zich in het bijzonder bezig 
gehouden met de vraag wat de veranderingen in het 
zorglandschap betekenen voor de kerken. In samen-
werking met de geestelijk verzorger organiseerde de 
commissie op 4 oktober een thema-avond voor kerken 

en (andere) vrijwilligers rond beide locaties. De avond 
vond plaats in Open Vensters en werd ruim bezocht. 
Het thema van de avond was ‘Omzien naar kwetsbare 
ouderen’. Dit onderwerp werd belicht vanuit diverse 
invalshoeken, zowel maatschappelijk en organisato-
risch als kerkelijk, en zowel landelijk als lokaal. De iden-
titeitscommissie presenteerde een ‘collage’ van de vele 
dingen die er nu al door de kerken in de regio gedaan 
worden op dit gebied. De avond werd door vele aanwe-
zigen als waardevol ervaren. 
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Present voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen 
voor de bedrijfsvoering, zoals deze worden beschreven 
in de artikelen 6.3 t/m 6.5 van het Uitvoeringsbesluit 
WTZi. Deze eisen houden in dat:
a) de instelling schriftelijk heeft vastgelegd welk or-

gaan of welke organen van de instelling welke 
bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten 
aanzien van welk onderdeel of aspect van de be-
drijfsvoering;

b) de instelling schriftelijk en inzichtelijk heeft vastge-
legd hoe de zorgverlening wordt georganiseerd, 
van welke andere organisatorische verbanden daar-
bij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van 
de relaties met die andere verbanden, waaronder 
begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslis-
singsbevoegdheden;

c) de activiteiten van de instelling waarvoor de toela-
ting wordt aangevraagd financieel worden onder-
scheiden van andere activiteiten van de instelling;

d) in de financiële administratie ontvangsten en be-
talingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en 
bestemming en duidelijk is wie op welk moment 
welke verplichtingen voor of namens de instelling is 
aangegaan.

Financiering
In 2018 heeft de herfinanciering van het pand Graafzicht 
plaats gevonden. Hiervoor is een aanbestedingstraject 
doorlopen waarop een drietal banken hebben ingeschre-
ven. De Rabobank is met de aantrekkelijkste voorwaar-
den uit de bus gekomen en voor een periode van 10 jaar 

is een lening afgesloten ter hoogte van € 5.500.000,-. 
Het solvabiliteitsratio waarnaar gestreefd wordt is 25%. 
Hier is geen termijn aan gehangen. Per kwartaal zijn er 
contacten geweest met de bank om de ontwikkeling 
binnen Present te bespreken.
 
De Governancecode wordt binnen Present nageleefd en 
op verschillende domeinen doorgevoerd. Daarom heeft 
er een aanbesteding plaats gevonden voor een nieuwe 
accountant aangezien in de afgelopen 7 jaar gebruik is 
gemaakt van dezelfde accountant. Dit heeft geleid tot 
een accountantswissel hierdoor wordt voor de  interim 
controle 2018 en de jaarrekening 2018 gebruik gemaakt 
van de diensten van Baker Tilly. 

P&O
Binnen Present wordt maandelijks gerapporteerd op het 
aantal formatieplaatsen dat wordt ingezet en het ver-
zuim per locatie.  De gemiddelde inzet qua formatie over 
2018 bedroeg 288 formatieplaatsen ten opzichte van een 
gemiddelde contractformatie van 277 formatieplaatsen. 
Per einde jaar bedroeg het aantal formatieplaatsen 287,9.

In 2018 is de inzet van personeel niet in loondienst 
(PNIL) op een vergelijkbaar niveau met 2017. Met name 
in het laatste kwartaal van 2018 liepen de kosten op ex-
terne inzet hoger op dan het gemiddelde van het jaar. 
Personele krapte op de arbeidsmarkt en het ziektever-
zuim zijn hier de aanjagers in. Het ziekteverzuim over 
2018 bedraagt 7,45%.

5 Het jaar 2019: de basis op orde 
HOOFDSTUK 5
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Onderstaand worden de overzichten gepresenteerd 
voor 2018 en 2017 naar personeelsopbouw (verzorgend/
ondersteunend) en personeelsverloop. In 2017 was al 

sprake van een relatief hoge instroom en uitstroom van 
personeel in loondienst, in 2018 is dit ook het geval.

Verslagjaar 2017

A Personeel in loondienst Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen
1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal 358 191                                                  
2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend 33 25                                                     
3. Management en ondersteunend 114 58                                                     Incl. Services

C 2 Verloop Personeel* Aantal personeelsleden Aantal fte Opmerkingen
Instroom personeel 188 100                                                  excl vakantiekr.
Uitstroom personeel 189 109                                                  excl vakantiekr.

* elk dienstverband separaat opgenomen in bovenstaand overzicht waardoor sprake kan zijn van meerdere dienstverbanden per persoon.

Verslagjaar 2018

A Personeel in loondienst Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen
1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal 381 196                                                  
2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend 38 30                                                     
3. Management en ondersteunend 125 65                                                     incl. services

C 2 Verloop Personeel* Aantal personeelsleden Aantal fte Opmerkingen
Instroom personeel 203 101                                                  excl. vakantiekr.
Uitstroom personeel 166 82                                                     excl. vakantiekr.

Binnen de afdeling P&O is een aantal accenten be-
noemd waar in 2018 invulling aan is gegeven: werving 
en selectie, het functiehuis en arbo en preventie. 
Vanaf april 2018 werkt Present met een nieuwe arbo-
dienst en is de verzuimbegeleiding extra onder de 
aandacht genomen. Er is een andere werkwijze doorge-
voerd om medewerkers snel en gezond te laten terugke-
ren in hun functie en daarbij de juiste aandacht gevend. 
De aangepaste werkwijze beoogd tevens de risico’s op 
langdurig verzuim zo vroeg mogelijk te onderkennen en 
voorkomen. 

Opleidingen
Het leerklimaat binnen Present wordt vanuit de afdeling 
Opleidingsadvies  gefaciliteerd en binnen de teams ver-
sterkt door teamoverleggen. Om de gewenste kwaliteit 
van zorg en diensten te kunnen (blijven) bieden is het 
van belang dat de medewerkers van Present zich blijven 
ontwikkelen, dat zij beschikken over de benodigde be-
voegdheden, bekwaamheden en competenties om hun 
werkzaamheden uit te kunnen oefenen en dat zij kunnen 
leren op hun werkplek. Leerplein is verder doorontwik-
keld en is daarmee in 2018 een belangrijk onderdeel 
geworden van het opleidingsplan van Present.

Ook is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
de trainingen om deze nog meer aan te laten sluiten op 
de behoefte in de organisatie. Present blijft zich inzet-
ten op het opleiden van leerlingen. In 2018 zijn er meer 
leerlingen gestart en is het proces van aantrekken van 
leerlingen verder gestructureerd 

ICT 
Het ICT-beleid van Present is in 2018 opgesteld en vast-
gesteld. Uitgangspunten zijn helder weergegeven en de 
stappen voor de komende jaren zijn bepaald. ICT heeft 
in 2018 in het teken gestaan van infrastructurele aanpas-
singen. Update van het netwerk en de overgang naar 
cloudtelefonie welke in de loop van 2019 wordt uitge-
voerd, hebben een intensieve voorbereiding gekend. De 
volgende stap vanuit infrastructuur is het gebruik van 
draadloze netwerken.

Een aantal projectmatige zaken heeft de revue gepas-
seerd; de introductie beveiligd mailen, opstart pilot 
beveiligde medicatiecontrole en Samen Leren. Samen 
Leren betrof het faciliteren vanuit IT-oogpunt zodat in 
februari van 2019 gestart kan worden met de uitrol van 
deze methodiek binnen Present. 



Present  Jaarverslag 2018

20

Facilitair 
De facilitaire organisatie binnen Present zit in een over-
gangsfase. Present wil over gaan naar integrale teams 
waarbij de facilitaire dienst wordt aangestuurd vanuit de 
locatie. De kwaliteit van de dienst wordt geborgd vanuit 
een regisseursrol. In 2018 zijn de kaders gecreëerd van-
uit de functieomschrijvingen om deze verandering door 
te voeren.

Inkoop
Vanaf medio 2017 wordt gebruik gemaakt van Pro-Active 
binnen de administratie van Present. In 2018 is de fac-
tuurregistratie en autorisatie volledig doorgevoerd. Te-
vens is begonnen met het gebruik van de bestelmodule 
voor een aantal leveranciers. Een verdere optimalisatie 

van het gebruik van Pro-Active biedt mogelijkheden 
voor Present. 

AVG 
In 2017 zijn de eerste stappen gezet om invulling te 
geven aan de AVG middels procedure datalekken, be-
wustwording bij medewerkers creëren en het aanbieden 
van een e-learning. In 2018 is er invulling gegeven aan 
de functionaris gegevensbescherming. De functionaris 
heeft met de organisatie processen in kaart gebracht en 
er is inzichtelijk gemaakt welke informatie waar gebruikt 
wordt. Binnen Present is een aparte werkgroep actief 
om handen en voeten te geven aan compliancy op het 
terrein van de AVG. 
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6 Financieel beleid  
HOOFDSTUK 6

De doelstelling van Present voor een financieel gezonde 
organisatie is gesteld op een resultaatspercentage van 
2%. In 2018 is hieraan tegemoet gekomen voor zowel 
het jaarresultaat als het genormaliseerde jaarresultaat. 
Daarnaast is de afspraak om de solvabiliteitseis zo snel 

mogelijk naar 25% te brengen waar 20% minimaal ver-
eist is. Deze is conform de eis die externe financiers stel-
len aan Present. Qua liquiditeitsratio wordt gewerkt naar 
een ondergrens van 1,0. Onderstaand de verschillende 
ratio’s voor 2018.

2018 2017

Resultaatsratio 14,0% 12,0%

Solvabiliteitsratio 25,2% 21,6%

Liquiditeitsratio 1,0 1,0

Stand van zaken 2018
2018 is voor Present een relatief stabiel jaar geweest. 
De ontwikkeling in het resultaat is van € 797.461 in 2017 
naar € 505.320,- in 2018. Voor een gedeelte komt dit 
voort uit de incidentele baten. In 2017 is een voorschot 
ontvangen in verband met de afrekening rentederivaten 
van € 100.000,- en heeft er een afrekening van de ser-
vicekosten plaats gevonden ter hoogte van € 70.000,-.

We hebben bij de Wlz een licht positiever resultaat we-
ten te bereiken dan de begroting heeft weergegeven. 
Maar het verwerven van inkomsten vanuit de extramu-
rale variant MPT/VPT blijft lastig om in te zetten binnen 
de locaties van Present. En dat geldt vooral voor de VPT. 
Uiteindelijk bedroegen de inkomsten Wlz € 19.120.643,-.

In 2018 is een groot gedeelte van de eerste tranche kwa-
liteitsgelden uitgenut. In totaal bedroeg dit € 657.800,-.

De Zvw heeft zich in 2018 negatief ontwikkeld. Waar 
in de begroting werd gerekend met een omzet van € 
2.411.010,- is de uiteindelijke omzet € 2.287.959. Wel is 
er groei geweest vanuit de ELV met € 40.000 echter de 
wijkverpleging is achtergebleven. Present heeft de grote 
groei van 2017 niet voort kunnen zetten in 2018. 

De WMO is sterk teruggelopen in 2018. Uiteindelijk € 
135.267,- gerealiseerd ten opzichte van een begroting 
van € 191.200. Vooral op de dagbesteding is deze terug-
gang geweest. 

De huuropbrengsten zijn in het afgelopen jaar iets hoger 
geweest dan begroot en bedragen € 461.115. Door een 
betere bezetting van het totale aantal plaatsen is deze 
gegroeid in de loop van het jaar van 35 naar ongeveer 
40 plaatsen. 

De kosten van personeel niet in loondienst liggen op 
hetzelfde niveau als in 2017. Waar de ambitie was de 
PNIL te laten dalen is dit in 2018 niet gelukt. Uiteinde-
lijk is in 2018  € 1.864.481 uitgegeven aan PNIL (2017, € 
1.825.0252,-) echter blijven deze aan de hoge kant en 
waren deze € 340.000,- meer dan begroot. Naast de 
hogere inzet van zorgpersoneel met name in het laatste 
kwartaal zijn er ook extra kosten gemaakt in het kader 
van AVG welke niet extern waren begroot. Het ziekte-
verzuim van 7,45% vormt een groot aandeel in de extra 
inzet. De personeelskosten van de eigen krachten liggen 
in lijn met begroting. De reservering voor verlofuren en 
compensatie-uren is verhoogd met  € 547.000,-. Dit vindt 
met name zijn oorzaak dat de compensatie-uren met 
terugwerkende kracht zijn gereserveerd waar dit in voor-
gaande jaren niet heeft plaats gevonden. Deze stijging 
in de compensatie-uren vindt vooral plaats doordat de 
extra handen aan het bed die nodig zijn uiteindelijk door 
de eigen medewerkers zijn ingezet.

De investeringen in het netwerk en de telefonie zijn 
vertraagd. Dit betekent dat de afschrijvingslast welke 
voortkomt uit deze projecten laat in het jaar vallen of 
doorschuiven naar 2019. Hierdoor is de afschrijvingslast 
lager dan begroot.
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Grote positieve afwijking in de kosten betreft de huur-
kosten voor het pand Open Vensters. Vanaf januari 2018 
is de huurovereenkomst omgezet van een lineaire huur 
naar een geïndexeerde huur. Dit betekent dat de maan-
delijkse last is gedaald van € 105.789,- naar € 66.966,-. 
Wat een besparing op jaarbasis heeft opgeleverd van  
€ 465.876,-.

In 2018 is besloten dat in het kader van het nieuwe be-
sturingsmodel functies opnieuw dienen te worden be-
schreven. Compensatie zal plaats vinden met terugwer-
kende kracht. Dit traject is al gestart in 2017 maar nog 
niet afgerond. Hiervoor is een reservering opgenomen 
van € 200.000,-. 

Al met al hebben bovenstaande ontwikkelingen geleid 
tot een positief resultaat welke ruimer is dan begroot. 
Er is uiteindelijk voldaan aan de rendementseis van 2%. 
Tevens heeft bovenvermelde geleid tot een verbeterde 
liquiditeitspositie ten opzichte van 2017. Het resultaat 
maakt dat de solvabiliteitswens van 25% op korte ter-
mijn reeds in 2018 is behaald. 

Begroting 2019
De realisatie van 2018 en de begroting 2019 worden 
verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor 2019 is er een 
tekort begroot op de zorg van € 114.388,-. Dit wordt met 
name veroorzaakt door extra inzet van personeel om de 
strategische doelen (goed werkgeverschap, een sterk 
merk, de samenwerkinspartner en een solide basis in de 
ondersteuning) te bereiken en de PNIL die, vanuit de re-
alisatie van 2018 en de huidige arbeidsmarktsituatie, op 
een hoger niveau is vastgesteld dan de begroting 2018. 
Vanuit meerjarenperspectief is echter een tekort op de 
zorg geen gewenste situatie en zullen de stappen wor-

den gezet om te komen tot een overall rendementseis 
van 2% en een positief resultaat op zowel de zorg als de 
huisvesting. Op deze manier wordt een invulling gege-
ven aan een structureel positieve resultaatsontwikkeling 
binnen Present. In de meerjarenbegroting zijn deze stap-
pen verwerkt en is er sprake van een eenmalig tekort.

Verpleeghuismiddelen zijn opgenomen in de begroting 
2019. De aanpak van de uitkering van de gelden is uit-
eindelijk gebaseerd op de werkelijke kosten die additi-
oneel worden gemaakt ten opzichte van de werkelijke 
gemiddelde kosten van 2018. Dit betekent dat met be-
trekking tot de verpleeghuismiddelen er geen resultaat 
kan worden begroot. Om die reden zijn de verpleeghuis-
middelen en de inzet die hier tegenover staat ook sepa-
raat begroot.

De herfinanciering van het pand Graafzicht heeft zijn 
vruchten afgeworpen en is in de begroting van 2019 
voor het eerst geeffectueerd.

De investeringen in panden in het kader van belevings-
gericht werken en de investeringen in ICT zijn aanzienlijk 
maar nodig om de strategische doelen te behalen. Hier-
bij valt te denken aan de kosten voor beleeftuinen en 
leefcirkels in het kader van belevingsgerichte zorg. ICT 
uitgaven richten zich op domotica, digitale werkplekken 
en kwaliteitsontwikkeling (Samen Leren).

Van 2018 naar 2019
Onderstaand de beweging van 2018 naar 2019 met daar-
in opgenomen de begroting 2019 welke onderdeel is van 
de meerjarenbegroting welke loopt tot en met 2023.
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Begrotingsvergelijking Present  (geconsolideerd)
Begroting Realisatie Begroting

2018 2018 2019
€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 22.399.637 22.365.274           23.677.733       

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 172.500      174.800                165.000           

Overige bedrijfsopbrengsten 1.493.964   1.524.818             1.495.015         

Som der bedrijfsopbrengsten 24.066.101 24.064.892           25.337.748       

BEDRIJFSLASTEN:

- Personeelskosten in loondienst 13.907.000 13.812.688           15.206.233       
- Behandeldienst 475.000      479.998                493.720           
- Overige personeelskosten niet in loondienst 1.049.400   1.384.483             1.240.011         
- Overige personeelskosten 625.549      713.102                771.437           

Personeelskosten 16.056.949 16.390.271           17.711.402       

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 736.836      708.728                823.758           

- Voedingskosten 849.049      854.812                865.316           
- Hotelmatige kosten 290.596      310.402                331.117           
- Algemene kosten 1.457.827   1.577.416             1.413.800         
- Patiënt- en bewonersgebonden kosten 318.585      310.177                310.202           
- Onderhoud 700.330      815.639                726.159           
- Energiekosten 490.152      492.767                510.596           
- Huur 2.497.706   1.961.821             2.059.079         
- Dotaties en vrijval voorzieningen -27.495      -17.951                 -26.737            

Overige bedrijfskosten 6.576.750   6.305.083             6.189.532         

Som der bedrijfslasten 23.370.534 23.404.082           24.724.692       

BEDRIJFSRESULTAAT 695.567      660.810                613.056           

Financiële baten en lasten -275.000     -155.490               -109.725          

RESULTAAT ZORG 420.568      505.320                503.331           
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a) Overzicht vergaderingen Raad van Toezicht 

b) Jaarverslag Ondernemingsraad 2018

c) Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2018 

d) Jaarverslag Klachten 2018 

e) Jaarverslag Verbeterpunten kwaliteitsplan 2018 

f) Jaarverslag MIC meldingen 2018 

g) Jaarrekening 2018

Bijlagen 
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Vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2018:
o 21-02-2018 regulier
o 18-04-2018 regulier
o 20-06-2018 regulier
o 29-08-2018 regulier
o 24-10-2018 regulier
o 19-12-2018 regulier

Vergaderingen financiële audit commissie
o 22-01-2018
o 26-03-2018
o 28-05-2018
o 13-08-2018
o 15-10-2018
o 10-12-2018

Vergaderingen commissie Kwaliteit en Veiligheid
o 22-01-2018
o 16-04-2018
o 16-07-2018
o 15-10-2018

Vergaderingen Remuneratie commissie 
o 04-06-2018
o 03-12-2018

Besluiten 
• Verlenging inhuur interim bestuurder  

mevrouw Deckers tot 01-05-2018.
• Verlenen van decharge aan mevrouw Deckers  

als tijdelijk bestuurder  per 01-05-2018
• Benoeming van mevrouw Louisa-Muller  

tot bestuurder per 01-05-2018
• Aanschaf leaseauto voor bestuurder 
• Bezoldiging leden Raad van toezicht 
• Profielschets nieuw lid RvT
• Accountantsverslag over 2017
• Benoeming accountant  
• Conflictenregeling Raad van Toezicht  

– Raad van Bestuur 

Goedkeuring 
• Jaarrekening 2017  
• Jaarverslag 2017 
• Procuratieregeling & regeling  

tekenbevoegdheden 2018 
• Begroting 2019
• Meerjarenplan 2019 – 2021  

inclusief kwaliteitsplan 2019

Present  Jaarverslag 2018

Raad van Toezicht Cie. Financiële audit Cie. Kwaliteit & Veiligheid Remuneratie cie. 

J. Timmer  (voorzitter) A. Bosman (voorzitter) M. den Hartog (voorzitter) J. Timmer (voorzitter)

A. Bosman  M. den Hartog A. Bosman A. Bogerd

M. den Hartog A. Bogerd

A. Bogerd 

Vacature 

Samenstelling Raad van Toezicht 2018

Bijlage A Overzicht Raad van Toezicht 
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Taak Ondernemingsraad
De OR vertegenwoordigt iedereen die werkzaam is bin-
nen Present in zijn  overleggen met de bestuurder. Zo 
probeert de OR de balans tussen de medewerkers en de 
directie in evenwicht te houden, en de rechten te bewa-
ken die conform de CAO en de WOR zijn vastgesteld.

Vergaderingen 
De OR vergadert maandelijks. Beide bestuurders in 
2018, mw. Dr. Christel M.H.A. Deckers MBA  en mw. Drs. 
Janneke Louisa-Muller hebben, gezamenlijk met mw. 
Drs. Pien Migchelsen, bestuurssecretaris, een deel van 
iedere OR-vergadering bijgewoond.

Communicatie achterban
Ongeveer tweemaandelijks verschijnt de OR-Nieuws-
brief met informatie rondom de werkzaamheden van de 
ondernemingsraad. Twee keer werd een thema uitgelicht 
zoals de uitslag van de OR-verkiezingen (nieuwsbrief 
maart 2018) en Preventiemedewerker (nieuwsbrief juni 
2018). Alle nieuwsbrieven zijn te lezen op intranet onder 

“info voor medewerkers’’, vervolgens onder ‘’Onderne-
mingsraad’’. 
Het inloopspreekuur is in maart weer ingevoerd: iedere 
OR-vergadering tussen 10.30 en 11.00 uur. Iedere me-
dewerker die een onderwerp met de OR wil bespreken, 
kan gebruikmaken van dit inloopspreekuur. Aanmelden 
vooraf mag, maar hoeft niet. Van het inloopspreekuur is 
twee keer gebruik gemaakt, een keer op eigen initiatief 
van een medewerker en een keer op verzoek van de OR. 

Raad van Toezicht
Op maandag 16 juli heeft een delegatie van de OR het, 
op verzoek van de Raad van Toezicht, georganiseerde  
overleg over Kwaliteit van zorg bijgewoond. Zowel de 
OR als de Centrale Cliëntenraad waren hiervoor uitgeno-
digd. Doelstelling van dit overleg was brainstormen over 
wat kwaliteit van zorg is. 
Op 27 september 2018 heeft een alternatief gesprek met 
de Raad van Toezicht plaatsgevonden in de vorm van 
een themabijeenkomst tussen de Raad van Toezicht, 
Managementteam, Centrale Cliëntenraad en Onderne-

Bijlage B Jaarverslag Ondernemingsraad 2018  

Inleiding
In dit jaarverslag zet de OR van Present uiteen hoe hij 
vorm heeft gegeven aan zijn taak in 2018.
In 2018 is er veel gebeurd en ook weer niet. We hebben 
de nieuwe bestuurder, mevrouw Janneke Louisa-Muller, 
mogen verwelkomen en de Raad van Toezicht is in samen-
stelling grotendeels gewijzigd. Daarnaast was het ook een 
jaar van consolidatie. Hetgeen door mw. Christel Deckers, 
bestuurder tot mei 2018 is ingezet en veranderd binnen 
Present, werd in 2018 verder uitgewerkt in de organisatie. 
Er vonden in 2018 dan ook geen grote organisatieverande-
ringen plaats. Na alle noodzakelijke veranderingen in 2017, 
die Present weer zwarte cijfers heeft opgeleverd, was een 
jaar van relatieve rust dan ook meer dan welkom. 

2018 was het jaar van “losse eindjes vastknopen”, zoals 
mw. Louisa het verwoordde, van kennismaken met de 
nieuwe bestuurder en uitdenken hoe de OR en de nieu-
we bestuurder het beste willen en kunnen samenwerken 
en van nadenken over de toekomst van Present. En die 
toekomst ziet de OR met vertrouwen tegemoet.

Thema’s die veel aandacht hebben gevergd van de OR 
in 2018 zijn het komen tot een nieuwe Arbodienst, het 
Arbobeleid waar Arbo, verzuimbeleid,  RI&E (Risico In-
ventarisatie & Evaluatie) en een preventiemedewerker 
onderdeel van uitmaken. Deze thema’s zullen verder 
uitgediept worden. 

In 2018 is er veel tijd besteed aan Roosterbeleid, Kante-
ling Werktijden en Zorgnormering. Op basis hiervan zijn 
er twee roosteraars aangenomen waar de OR een groot 
voorstander van was.

De AVG, de Europese privacywet is per mei 2018 inge-
voerd. De OR heeft de ontwikkelingen binnen Present 
hieromtrent nauwlettend gevolgd en de Functionaris 
Gegevensbescherming om uitleg gevraagd. 

Richting het einde van het jaar is het Reisplan, Het Meer-
jarenplan 2019-2021 en de invoering van Samen Leren 
(het Kwaliteitsmeetsysteem) in 2019 besproken. 

De krapte op de arbeidsmarkt was ook in 2018 één van de 
aandachtspunten voor zowel de bestuurder als ook voor 
de OR. De overheid heeft de cliënt centraal geplaatst. 
Maar zonder voldoende medewerkers gaat dat niet luk-
ken. Vandaar dat het motto van de OR is geworden:

Cliënt centraal = medewerker centraal

Veel leesplezier.

Dik Duel   Frieda de Lange
Voorzitter   vice-voorzitter 
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mingsraad en identiteitscommissie (RVT/MT/CCR/OR).  
Aan diverse tafels werd tijdens een diner op de locatie 
Graafzicht gediscussieerd aan de hand van de ge-
spreksthema’s “hoe kijken we naar cliënten, medewer-
kers en de omgeving: nu en in de toekomst”. De Raad 
van Toezicht wilde meer kennis opdoen over de diverse 
locaties om mee te kunnen helpen bouwen aan Present. 

Artikel 24 overleg
Op 30 oktober vond het Algemene Gang van Zakenover-
leg (artikel 24 uit Wet op de Ondernemingsraden) plaats 
tussen bestuurder en OR waarbij eveneens twee Raad 
van Toezichtsleden aanwezig waren. In dit overleg werd 
teruggekeken op de samenwerking tussen de bestuur-
der en de OR in het afgelopen jaar (2018) en het oud 
zeer van voor die tijd (reorganisatie en ontslagen) en 
werd het beleid voor 2019 uiteengezet. Tevens werd 
besproken welke samenwerking met de OR daarin van 
beide kanten gewenst is. 

Scholing
Voor 2018 was een Scholingsplan opgesteld. Ieder lid 
kon van tevoren aangeven waarop hij/zij graag getraind 
wilde worden. Dit mondde uit in een scholingsplan dat 
zowel aandacht gaf aan de ontwikkeling van de OR als 
geheel (betere samenwerking en een efficiëntere OR), 
aan de kennisontwikkeling van de diverse OR-commis-
sies als aan individuele ontwikkeling. 

• Het trainingsinstituut SBI Formaat heeft in maart, mei 
en september cursussen voor de gehele OR verzorgd. 
Onderwerpen waren onder meer:
- Kanteling Werktijden
- Werken in commissies: het informeren, adviseren, 

uitwerken of standpunt bepalen van onderwerpen 
voor de gehele OR, in opdracht van het Dagelijks 
Bestuur van de OR. 

- Rol en verwachtingen van een OR-lid, commissie-lid 
en lid Dagelijks Bestuur

- Effectief vergaderen
- Sterkte/zwakte-analyse (SWOT) en speerpunten voor 

de OR
- LIFO: De LIFO®-methode is erop gericht prestaties 

van mensen te optimaliseren, en om de sterke kan-
ten van personen die moeten samenwerken te sti-
muleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor 
samenwerking en effectieve probleemoplossing.

• Daarnaast hebben diverse leden individueel of in 
commissieverband cursussen gevolgd, om de kennis 
op het commissiegebied (zoals Arbo) te vergroten of 
eigen vaardigheden zoals argumenteren en coach-
vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Ingekomen adviesaanvragen 2018

• Present Advies
De OR adviseerde positief op continuering van de pilot 
met Present Advies waarbij hij de nadruk legde op de 
(telefonische) bereikbaarheid van Present en op materie-
deskundigheid van de Present Advies-medewerkers. 

• Benoeming vaste bestuurder
De OR heeft een gesprek gevoerd met de kandidaat-be-
stuurder, mw. Janneke Louisa, en een positief advies 
afgegeven. Hetgeen de OR erg aansprak in mw. Louisa 
was, dat zij zich ziet als een verbinder, dat zij vindt dat de 
kracht van de organisatie de medewerkers zijn, vooral in 
de zorg, dat zij ieders taal wil kunnen spreken om zaken 
uit te leggen, dat zij vindt dat positieve ontwikkelingen 
gedeeld en successen gevierd moeten worden. 

• Cloud Telecom
Door de urgentie van het project en complexiteit van de 
telefonie binnen Present had de OR positief geadviseerd, 
echter wel met de kanttekeningen dat er voortaan vol-
doende voorbereidingstijd zou zijn om tot een gedegen 
advies te komen, minimaal drie offertes en een gedegen 
check op de financiële gezondheid van leveranciers. 

• Uitwerking Organigram (advies) en plan van aanpak 
functiehuis (ter info) 

Dit document geeft de situatie van 2018 weer van waar-
uit Present gaat werken. Het functiehuis gaat aangepakt 
worden om meer duidelijkheid te krijgen over verant-
woordelijkheden en bevoegdheden binnen de diverse 
functies. De OR kon zich in het document vinden, als een 
uitgangspunt om de organisatie verder uit te bouwen. 
De OR wil graag nauw betrokken worden bij de verdere 
invulling van het organigram.

Ingekomen instemmingsaanvragen 2018

• Instemmingsverzoek roosterwijziging locatie Emma 
(facilitair betreffende Schoonmaak)

De OR stemde in met het aantal uren (tussen 8 en 16.30 
uur) en een andere wijze van schoonmaken. Kantteke-
ning hierbij was, indien een medewerker door de nieu-
we regeling tijd nodig mocht hebben de privésituatie 
aan te passen aan de nieuwe werktijden, de 3 maan-
den-regeling volgens cao toegepast zou worden.

• Arbodienst, behandeld door de commissie VGWM
Leden van de VGWM-commissie hebben zitting gehad 
in de arbo-werkgroep Present breed om te komen tot 
een nieuwe arbodienst voor Present. Zij gaven tijdens 
het traject terugkoppeling ervan in de gehele OR. Door 
deze werkwijze heeft de OR de instemmingsvraag snel 
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kunnen behandelen en positief ingestemd met de nieu-
we Arbodienst: De Arbodienst geheten. De Arbodienst 
is gekozen op beschikbaarheid, dienstverlening en het 
terugdringen van het ziekteverzuim.

• Functieprofiel Jong Professional Zorg
Steeds wordt gezocht hoe de tekorten aan verzorgend 
personeel opgevangen kunnen worden. Een nieuwe 
functie is hiervoor uitgedacht en deze werd ter instem-
ming aan de OR voorgelegd: een studerende die buiten 
Present de studie tot zorgmedewerker volgt, en praktijk-
ervaring kan opdoen binnen Present. Omdat iedere ver-
zorgende binnen Present een professional is, werd een 
nieuwe naam gezocht voor deze functie. De door de OR 
bedachte functietitel ‘’Studerende Zorg’’ is door Present 
overgenomen. 

• Wijziging arbeidsovereenkomst en  
wijzigingsovereenkomst

De OR heeft ingestemd met de toevoeging van een stan-
daard geheimhoudingsclausule met boetebeding, de 
verhoging van de opzegtermijn voor kritische functies 
van één naar twee of drie maanden en het aangeven 
van de plaats van tewerkstelling waarbij nadrukkelijker 
wordt aangegeven dat de standplaats gewijzigd kan 
worden. 

• Arbobeleid, Verzuimbeleid, RI&E en  
preventiemedewerker

Het Arbobeleid was een van de grote instemmingstra-
jecten van de OR in 2019. Hierin is veel tijd gestoken 
en er is veel contact geweest met zowel P&O als de be-
stuurder. 
De OR wilde eerste het Arbobeleidsplan ontvangen, 
voordat hij instemming zou verlenen op de aanstelling 
van een preventiemedewerker. In het Arbobeleidsplan 
wordt namelijk de RI&E en de rol van preventiemede-
werker meegenomen. Mw. Louisa heeft in mei 2018 
aangegeven  dat de benoeming van de preventiemede-
werker on-hold zou staan tot na de instemming van de 
OR op het Arbobeleidsplan.
In december 2018 heeft de OR instemming verleend op 
het Arbobeleid en het Verzuimbeleid, op de taak-functie-
omschrijving van de preventiemedewerker en de aan-
dachtsvelders preventie op de diverse locaties, en over 
de opleidingen die aan de uitoefening van preventieta-
ken verbonden zijn. 
De benoeming van de preventiemedewerker en welke 
RI&E gebruikt zal gaan worden, zal in 2019 door de OR 
behandeld worden.

• Strategisch Opleidings Plan (SOP), behandeld door 
commissie Sociaal Beleid

Het hebben van een Strategisch Opleidings Plan is een 

verplichting vanuit de cao. Het biedt een goede basis 
voor de continue verandering binnen de zorg die vraagt 
om continu leren en ontwikkelen van medewerkers. 
Doel is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van 
zorg aan de cliënten. De OR heeft na de beantwoording 
van diverse vragen door de bestuurder instemming ver-
leend. 

• Roosterbeleid / Kanteling Werktijden / Zorgnormering 
(Ben van Hilst)

In 2018 is er veel tijd besteed aan Roosterbeleid, Kan-
teling Werktijden en Zorgnormering. De instemmings-
vraag voor het roosterbeleid is einde 2018 ontvangen. 
De behandeling ervan loopt door in begin 2019. 

Ingekomen stukken ter informatie 2018

In 2018 heeft de OR diverse stukken ter informatie ont-
vangen. Deze zijn alle in overlegvergaderingen met de 
bestuurder besproken en diverse keren heeft de OR ook 
schriftelijk gereageerd, op verzoek van de bestuurder of 
op eigen initiatief.

• Begroting Jaarplan 2018
De OR heeft per brief vragen gesteld aan de bestuurder 
over de begroting en het jaarplan 2018. Deze vragen 
hadden onder meer betrekking op de formatie van Wel-
zijn en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaak-
middelen. De suggestie van de OR om meer nadruk te 
leggen op de naam van de locatie als onderdeel van 
Present is door de bestuurder meegenomen. Ook uit 
een onderzoek door een extern bureau (Zorgfocuz) was 
de relatie tussen locatienaam en Present al naar voren 
gekomen. 
• Jaarverslag – jaarrekening 2017
• Kwaliteitsjaarverslag 2017

Maaltijdvoorziening Emma
De wijziging van de maaltijdvoorziening naar het gro-
tendeels voorbereiden van de maaltijden door Open 
Vensters, werd mede ingegeven door een wijziging in 
het keukenpersoneel.  

• Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn
Naast VOG (Verklaring omtrent gedrag) kan een mede-
werker ook gecheckt worden bij dit Waarschuwingsregis-
ter. Hierdoor kunnen medewerkers, die elders verdacht 
worden van een strafbaar feit en zijn ontslagen, bij de 
poort geweerd worden. Door landelijke ontwikkelingen 
is dit Waarschuwingsregister niet opgestart in 2018. 

• Informatiebeleid 2018-2020
Het informatiebeleid (ICT-beleid) bevat het  beleid op 
hoofdlijnen met als doel het meeste eruit in 2020 gere-
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aliseerd te hebben. Een digitale werkplek voor iedere 
medewerker maakt hier onderdeel van uit. 

• Attentieregeling voor uniformiteit in attenties voor 
medewerkers.

• Visie KSW (Kleinschalig Wonen)
• Organisatieanalyse (ontvangen van De Arbodienst). 

Dit document kan gezien worden als nulmeting van de 
organisatie. 

Initiatiefvoorstellen vanuit ondernemingsraad

• Secundaire arbeidsvoorwaarden
In februari 2018 heeft de OR voorgesteld een laptop of 
tablet toe te voegen als keuzemogelijkheid bij de uitruil 
van meerwerkuren en/of compensatie-uren. Secundaire 
arbeidsvoorwaarden maken onderdeel uit van de werk-
kostenregeling. In 2019 gaat P&O aan de slag gaan met 
de werkkostenregeling en de extra mogelijkheden. Op 
verzoek van de bestuurder zal een OR-lid plaatsnemen 
in de werkgroep.

• Klokkenluidersregeling
In mei 2018 stelde de OR de vraag of de in het Kwali-
teitshandboek opgenomen Klokkenluidersregeling uit 
2012, met als evaluatiedatum november 2016, voldeed 
aan de eisen van de Wet Huis voor klokkenluiders 
(WHvK), die sinds 1 juli 2016 geldig is. De Klokkenlui-
dersregeling is  meegenomen bij de update van het 
Kwaliteitshandboek. 

Instellen Arbocoördinator
In februari 2018 heeft de OR een initiatiefvoorstel ge-
daan om arbo, preventie en RI&E (risico-inventarisatie 
en –evaluatie) bij één persoon, een Arbo-coördinator, te 
beleggen binnen Present. De suggestie van duidelijkheid 
over rollen en bevoegdheden is in het Arbobeleid mee-
genomen. 

• Kosten BIG-registratie
In september 2018 heeft de OR de bestuurder gevraagd 
de kosten van de BIG-registratie door Present te laten 
betalen. Present besloot de vergoeding van de BIG-her-
registratie met terugwerkende kracht vanaf de datum 
van verplichting registratie te laten plaatsvinden.

Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest in 2018
• Maandelijkse financiële rapportages (MARAP)
• Nieuwe uniformen/bedrijfskleding
• AVG – de privacy wet die per mei 2018 in werking is 

getreden
• Functionaris Gegevens Bescherming – verplicht vanuit 

de nieuwe privacy wet (AVG)
• Werving locatieleider Emma/Meesplein – Open Vensters

• Evaluatie ontwikkelingen projecten Waardigheid en 
Trots en doorgang van deze projecten

• Afloop mogelijke samenwerking Waardeburgh
• Mobiele nachtdienst
• Verslag bezoek ChristenUnie aan Present 31/1/18
• Inspectiebezoek Infectiepreventie locatie Meesplein 

13/2/18, Rapport van Inspectie (IGJ) en Plan van Aan-
pak Present daarop

• Inspectiebezoek locatie Open Vensters 13/9/2018
• Beleid rondom indienen extra reiskosten/dienstreizen
• Oprichting VVAR, Verzorgende en Verpleegkundige 

Adviesraad. Dit is een advies vanuit het nieuwe Kwa-
liteitskader Verpleeghuiszorg. De VVAR is een (zorg)
inhoudelijke adviesraad.

• € 1.000,- regeling t.b.v. regelruimte: De OR vond dit 
een leuk idee maar de verdeling nogal scheef. Sommi-
ge teams zijn groot, andere klein. 

• Keuze tevredenheidmeetsysteem (KVC – Samen Le-
ren): de OR heeft de keuze ervan aan de CCR overge-
laten. Wel is de OR op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen tijdens het keuzetraject en heeft mw. 
Louisa de OR een presentatie gegeven.  

• Kolfruimtes. Mw. Louisa zou op vraag van de OR werk 
maken van het aanwijzen en inrichten van daadwerke-
lijke kolfruimtes binnen de diverse locaties.

• Visie op Vrijheid en Leefcirkels in Graafzicht
• Op het verzoek van de OR is de OR aan het einde van 

2018 een pilot gestart om met een laptop/tablet papier-
loos te kunnen werken voor de OR. De kosten ervoor 
werden op verzoek van mw. Louisa in de OR-begro-
ting van 2019 opgenomen.

• De OR heeft gevraagd naar de status van de pilot 
Caren Zorgt (oktober 2018). De heer Wim van Sijll, 
locatieleider Emma/Meesplein en Open Vensters, heeft 
deze pilot bestudeerd. Besloten werd deze onderdeel 
te laten uitmaken van Samen Leren (KwaliteitVerbeter-
Cyclus)

• (Voormalige) Huiskamermedewerkers. Door over-
heidsbeleid zijn deze functies weer in ere hersteld. 
Present voerde daartoe gesprekken met voormalige 
huiskamermedewerkers. 

• Kennismaking met mevrouw Renate Breunesse, ver-
trouwenspersoon van De Arbodienst waarin zij zichzelf 
voorstelde en de werkwijze van een vertrouwensper-
soon uiteenzette.

• Telefonische bereikbaarheid van Present. Dit heeft 
geresulteerd in een extra medewerker voor Present 
Advies.

• Gesprek VGWM-commissie van OR met Arbo-arts 
(jaarlijks terugkerend)



Present  Jaarverslag 2018

30

Samenstelling OR 
De ondernemingsraad startte op 1 januari 2018 met de volgende zes leden:

Na de tussentijdse verkiezingen van januari 2018 zijn de volgende leden toegetreden:
• Anja den Boer namens Graafzicht
• Theresia Burgers namens Graafzicht
• Mariska Borsje namens Hof van Ammers.

Leden ondernemingsraad Taak binnen de OR Vertegenwoordigd locatie:

Dik Duel voorzitter Graafzicht

Ineke de Jong Vice-voorzitter/secretaris Open Vensters

Jan de Raad lid Emma/Meesplein

Greet Baars lid Open Vensters

Henriëtte de Jong lid Emma/Meesplein

Frieda de Lange lid Open Vensters 

Vacant Emma/Graafzicht

Vacant Emma/Graafzicht

vacant Hof van Ammers

In de loop van het jaar is afscheid genomen van twee le-
den: Henriëtte de Jong (per augustus), en Ineke de Jong, 
vice-voorzitter/secretaris (per september) vanwege het 
aanvangen van een studie. 
In de vergadering van september wordt Frieda de Lange 
gekozen tot vice-voorzitter van de OR. 
Jannemiek de Jong trad per oktober toe tot de OR.  
Zij was de derde kandidaat vanuit de verkiezingen in 
januari 2018. 

Per 31 december bestond de OR uit de volgende acht 
leden met één vacante zetel:

De OR beschikte in 2018 over diverse vaste OR-commis-
sies, die zich toeleggen op het vergaren van kennis en 
het voorbereiden van advies- en instemmingsvragen op 
het werkgebied van de commissie:

De OR medio 2018:
Vlnr beneden: 
Dik Duel (voorzitter), Greet Baars, 
Jan de Raad, Frieda de Lange
Vlnr boven: Henriëtte de Jong, 
Anja den Boer, Mariska Borsje, 
Margot van Neijenhoff (ambtelijk 
secretaris), Ineke de Jong 
(vice-voorzitter/secretaris), 
Theresia Burgers



Present  Jaarverslag 2018

31

• Financiële commissie
 leden: Greet Baars en Jan de Raad
• Commissie Sociaal Beleid en Scholingsbeleid
 leden: Theresia Burgers, Greet Baars en Jan de Raad
• VGWM, Veiligheid, Gezondheid, Psychosociale Ar-

beidsbelasting (=werkdruk en ongewenst gedrag) en 
Milieu

 leden: Frieda de Lange, Henriëtte de Jong, Anja den 
Boer, Mariska Borsje

• Achterban
 Leden: Dik Duel, Ineke de Jong, Margot van Neijenhoff 

(ambtelijk secretaris).

Diverse OR-leden maakten onderdeel uit van commis-
sies of werkgroepen binnen de organisatie:
• Frieda de Lange 
 arbo-werkgroep, werkgroep kanteling werktijden, 

werkgroep uniformen
• Henriëtte de Jong 
 arbo-werkgroep
• Jan de Raad  
 werkgroep kanteling werktijden.

De ondernemingsraad werd geheel 2018 ondersteund 
en geadviseerd door ambtelijk secretaris Margot van 
Neijenhoff.

Leden ondernemingsraad Taak binnen de OR Vertegenwoordigd locatie:

Dik Duel voorzitter Graafzicht

Frieda de Lange Vice-voorzitter Open Vensters

Greet Baars lid Open Vensters

Jan de Raad lid Emma/Meesplein

Jannemiek de Jong lid Emma/Meesplein

Anja den Boer Graafzicht

Theresia Burgers Graafzicht

Mariska Borsje Hof van Ammers

Vacant Open Vensters, Emma/Meesplein 
of Hof van Ammers

Inleiding
In dit verslag geeft de Centrale Cliëntenraad van Present 
een beknopt overzicht van zijn activiteiten in het jaar 2018.
In mei 2018 hebben wij de nieuwe bestuurder mw. Drs. 
Janneke Louisa-Muller mogen verwelkomen en afscheid 
genomen van mw. Dr. Christel Deckers MBA.  Mw. Louisa 
trof een financieel gezonde organisatie aan. Na alle orga-
nisatiewijzigingen die hiervoor nodig waren, is 2018 een 
jaar van consolidatie geweest. De organisatieveranderin-
gen moesten hun uitwerking in de organisatie vinden, de 
medewerkers wennen aan de andere wijze van werken 
en Present tot rust komen. 
In de tweede helft van 2018  is mw. Louisa met het ma-
nagementteam begonnen na te denken over de lange 
termijnvisie voor Present. Daarin werd de CCR ook be-

trokken, hetgeen zeer gewaardeerd werd. Dit resulteerde 
in een Reisplan (Visiedocument) en een MeerJarenPlan 
2019-2021. 
Voor de CCR was 2018 een stabiel jaar met één wisseling 
in de samenstelling. Het jaar werd echter afgesloten met 
het vertrek per 1 januari 2019 van twee leden, die beiden 
zeer gewaardeerd werden, ook voor hun inhoudelijke 
inbreng in de raad.

    
Dhr. K. van Oort   Dhr. A. van den Bergh
voorzitter CCR Present  secretaris CCR Present

Bijlage C Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2017
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Samenstelling 
De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging 
van de lokale cliëntenraden van de verschillende lo-
caties van Present. Er heeft zich in 2018 één wisseling 
voorgedaan. Dhr. Bert Feenstra (Emma, Leerdam) is op 
29 november opgevolgd door dhr. Wim Timmermans.  

Einde 2018 was de samenstelling van de CCR als volgt:
Open Vensters (Ameide)
Dhr. Klaas van Oort (voorzitter CCR)
Mw. Joyce Roger de Campagnolle 

Emma / Meesplein (Leerdam)
Dhr. Jan van Baren
Dhr. Wim Timmermans

Graafzicht (Bleskensgraaf)
Dhr. Arie van den Bergh (titulair secretaris CCR)
Dhr. Egbert Hamerpagt 

Hof van Ammers (Groot-Ammers)
Mw. Willeke Verbaas.
Het ambtelijk secretariaat is gedurende het jaar 2018 
ingevuld door mw.  Margot van Neijenhoff.

Vergaderingen

Overlegvergaderingen
De CCR heeft in 2018 zes keer vergaderd samen met de 
bestuurder, namelijk op 25 januari, 8 maart,  31 mei, 5 
juli, 4 oktober en 29 november. Op 12 april werd zonder 
bestuurder vergaderd vanwege de wisseling van be-
stuurder. Na elke overlegvergadering vond het intern 
overleg plaats. 

Contact Raad van Toezicht 
Op maandag 16 juli heeft een delegatie van de CCR het 
op verzoek van de Raad van Toezicht georganiseerde  
overleg over Kwaliteit van zorg bijgewoond. Zowel de 
CCR als de Ondernemingsraad waren hiervoor uitgeno-
digd. Doelstelling van dit overleg was brainstormen over 
wat kwaliteit van zorg inhoudt.

Op 27 september  2018 heeft een alternatief gesprek 
met de Raad van Toezicht plaatsgevonden in de vorm 
van een themabijeenkomst tussen de Raad van Toezicht, 
Managementteam, Centrale Cliëntenraad, Onderne-
mingsraad en Identiteitscommissies.  Tijdens een diner, 
verzorgd door locatie Graafzicht werd aan de diverse 
tafels gediscussieerd aan de hand van de gespreksthe-
ma’s “hoe kijken we naar cliënten, medewerkers en de 
omgeving: nu en in de toekomst”. De Raad van Toezicht 
wilde op deze wijze meer kennis opdoen over de diverse 
locaties. 

Interne aangelegenheden CCR

Scholing CCR
De CCR heeft gedurende het jaar 2018 een scholingstra-
ject gevolgd. Deze is in-company verzorgd op drie mid-
dagen in februari, mei en oktober door dhr. Wim Eggens 
van Zeggenschap.nu. In het traject hebben eveneens di-
verse leden van lokale raden geparticipeerd. Onderwer-
pen waren onder meer de vertaling van CCR-informatie 
naar de lokale raden en andersom,  het Kwaliteitsplan 
en de rol van de CCR, de veranderingen in de komende 
nieuwe wetgeving WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap 
de Cliëntenraden in de Zorg) en diverse  scenario’s voor 
medezeggenschap. Een aantal behandelde onderwerpen 
in de raad werd uitgelicht om de werkwijze te evalueren.  
Tevens werd een wervingsplan voor het aantrekken van 
nieuwe leden opgesteld.  

Klein comité overleg
Op 29 september vond op verzoek van de bestuurder 
een overleg plaats met de voorzitter CCR en de ambtelijk 
secretaris om de samenwerking tussen de CCR en de 
nieuwe bestuurder voor te bereiden. In groot overleg 
(met hele CCR, RvB en MT) zal begin 2019 de uitslag van 
dit overleg in klein comité verder uitgewerkt worden.

Externe aangelegenheden CCR
• Een lid heeft op 2 mei een workshop bijgewoond 

met de titel “De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg” georganiseerd door NCZ (Netwerk 
Cliëntenraden Zorg). 

• Een lid heeft op 30 oktober deelgenomen aan de cur-
sus LOC Medezeggenschap en Financiën.

• Een lid heeft op 10 december 2018 het Landelijk Con-
gres Cliëntenraden 2018: LEF op locatie in De Doelen 
in Rotterdam bijgewoond.

Zorgkantoor
Twee leden namen namens de CCR deel aan de gesprek-
ken met het Zorgkantoor, die zoals gebruikelijk in het  
voor- en najaar plaatsvonden. Deze gesprekken zijn in 
een positieve en open sfeer verlopen. Het Zorgkantoor 
keek goed naar de ontwikkelingen binnen Present en 
complimenteerde de CCR-leden met hun betrokkenheid 
en het goede inlezen in de materie.  Present zet in op 
een hele goede relatie met het Zorgkantoor hetgeen de 
CCR ook onderschrijft. 

Highlights 2018
2018 was het jaar van het inbedden van de organisatie-
veranderingen uit 2017 en het creëren van rust binnen 
de organisatie. De CCR had drie speerpunten voor 2018 
geformuleerd: cliënttevredenheid, aansturen van gast-
vrijheid en infectiepreventie.
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In 2018 werd een begin gemaakt om te komen tot een 
nieuw tevredenheidsmeetsysteem waarin zowel cliënt-
tevredenheid als medewerkerstevredenheid gemeten 
kunnen worden. Twee leden van de CCR waren hierbij 
betrokken en hebben demonstraties van de drie aan-
bieders bijgewoond. De CCR heeft een weloverwogen 
advies uitgebracht met een voorkeur voor één van de 
aanbieders. 

In mei 2018 werd de AVG, de nieuwe Europese privacy-
wetgeving, ingevoerd. Ook voor de cliënten van Present 
bracht deze wetgeving wijzigingen met zich mee. Ge-
zamenlijk met de Functionaris Gegevensbescherming 
heeft de CCR gewerkt aan de toestemmingsverklarin-
gen die voortaan aan de bewoners voorgelegd zullen 
worden om hun toestemming voor diverse privacyge-
voelige onderwerpen te vragen. Hierbij kunt u denken 
aan toestemming voor het publiceren van foto’s op de 
website van Present waarop de betreffende bewoner 
zichtbaar in beeld is. 

Eind november werd tijdens de overlegvergadering in 
het bijzijn van mw. Mirjam Keereweer, manager Welzijn, 
een brainstormsessie gehouden over Gastvrijheid. Wat 
ervaren CCR-leden zelf eigenlijk als gastvrij? Duidelijk 
werd dat het grootste “aanpakpunt” de ingang van de 
diverse huizen betreft.  Gastvrij is niet alleen de diensten 
die Present aanbiedt, maar ook de beleving en de ver-
wachtingen daaromtrent.  

De volgende onderwerpen zijn in 2018 door de CCR be-
sproken (informatie/consultatie) 
• Het Goede Gesprek / Woonzorgleefplan / Caren Zorgt als 

onderdeel van Samen Leren (KwaliteitVerbeterCyclus) 
• Klachtenrapportages  2018
• Klachtenjaarverslag 2017
• Voortgangsrapportages IGJ op het gebied van hygiëne
• Plan van aanpak infectiepreventie
• Visie op Vrijheid – Leefcirkels (pilot Graafzicht)
• Visie op Gastvrijheid
• Verloop communicatiestromen na overlijden bewoner
• MIC-rapportages (Melding Incidenten Cliënten)
• Crisisplan
• NPS-score (extern tevredenheidsonderzoek in mei 

2018, resultaat op Zorgkaart Nederland)
• Evaluaties Project Schoon
• Reukloze schoonmaakproducten
• Maaltijdvoorziening Emma (uitbesteding keuken OV)
• Jaarplan 2018
• Kwaliteitsplan 2018
• Begroting 2018
• P&C cyclus 2018
• Meerjarenbegroting 2018-2020
• Financiële gegevens (halfjaarlijks)

• Jaarrekening 2017
• Inzet twee coaches Waardigheid en Trots
• Formatie gastvrouwen Emma
• Aannemen twee beleidsadviseurs
• Assistent locatieleider voor Meesplein
• Manager Welzijn - kennismaking
• Coördinator vrijwilligers – invulling vacature
• Locatieleider Open Vensters en Emma/Meesplein 
 – invulling vacature
• Terugdringen ziekteverzuim 
• Inzet triage (proef) om ziekteverzuim terug te dringen
• Zorgnormering – werkbalanstool (beschikbare  mede-

werkers/inzet van medewerkers)
• Vrijwilligersbeleid
• Ondertekening van diverse zorgorganisaties waaron-

der Present van samenwerkingsconvenant eerstelijns 
verblijf (ELV)

• AVG toestemmingsverklaringen voor cliënten.

Adviezen 
Op een aantal onderwerpen is door de CCR advies uitge-
bracht conform de bevoegdheid van de WMCZ:
• Op 2 februari 2018 reageert de CCR op de begroting en 

het jaarplan voor 2018. De CCR-commissie Financiën 
die deze adviesvraag behandelde, had, om te komen 
tot het advies, diverse vragen aan de bestuurder ge-
steld. Het advies ging gepaard met het benoemen van 
punten waar de CCR graag aandacht voor wil vragen, 
diverse suggesties en de voor de CCR zeer belangrijke 
aandachtspunten: goede zorg, goed en veilig wonen, 
welzijnsactiviteiten op maat en welbevinden en gast-
vrijheid. 

• Op 22 februari 2018 geeft de CCR een positief advies 
op de benoeming van de vaste bestuurder mw. Drs. 
Janneke Louisa-Muller. 

• Op 16 maart 2018 geeft de CCR een positief advies op 
de meerjarenbegroting na eerst diverse vragen ge-
steld te hebben aan de bestuurder. De financiële com-
missie van de CCR heeft deze adviesvraag behandeld. 

• Op 9 juli 2018 geeft de CCR een positief advies op de 
jaarrekening 2017, na gegeven uitleg van de bestuur-
der op diverse vragen. 

• Op 6 december 2018 geeft de CCR advies over het 
cliënttevredenheidsmeetsysteem. Present wil gebruik 
maken van de Kwaliteit Verbeter Cyclus om gedurende 
meerdere jaren op systematische wijze te werken aan 
kwaliteitsverbetering. Onderdeel hiervan is een verbe-
termeting die gelijktijdig ook een cliënttevredenheids-
meting is. 

• Op 18 december 2018 geeft de CCR een positief advies 
op de Visie Kleinschalig Wonen. De uit de evaluatie 
van de Visie en Beleid KSW van 2017 naar voren geko-
men aanpassingen zijn in deze visie verwerkt. 
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Bijlage D Jaarverslag klachten 2018

Inleiding
De bestuurssecretaris vervult de rol van klachtenfunctionaris. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de klachten die in 
2018 zijn gemeld door cliënten, familieleden namens cliënten en medewerkers van Present. Wegens privacyregels wor-
den er geen namen van cliënten, familieleden of medewerkers genoemd.

Externe klachtencommissie
Er zijn in 2018 geen klachten door cliënten van Present ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij Present is 
aangesloten.

Klachten
In 2018 zijn in totaal 7 klachten ingediend, allen door familieleden.

De ingediende klachten zijn gevarieerd qua aard:

Wie Omschrijving klacht Behandeling 

17-01-2018

familielid

Op KSW groep van zijn moeder verblijft 
een cliënt met lastig gedrag. Meneer is 
bezorgd over veiligheid moeder.

Afgehandeld 

17-01-2018: telefonisch contact 
met meneer in verband met 
klachtverduidelijking. 

Situatie uitgezet bij locatieleider. 
Betreffende cliënt met lastig gedrag 
verblijft inderdaad op groep. Situatie is 
besproken met SOG. 

16-02-2018: telefonisch overleg met 
meneer over situatie: is verbeterd. 
Afspraak om overleg te hebben om klacht 
af te handelen. Meneer zal met datum 
voorstel komen. Hierop volgt vanuit 
meneer geen datumvoorstel. 

13-04-2018 klacht met brief formeel 
afgedaan. 

23-01-2018

Contactpersoon/familielid

Mevrouw ontvangt nog steeds 
activiteitenoverzicht terwijl haar moeder 
overleden is,. 

Afgehandeld

Moeder van mevrouw verbleef in OV, 
mevrouw ontving activiteitenoverzicht 
van HvA. Met team Welzijn contact gehad 
mevrouw van de lijst te verwijderen. Aan 
manager welzijn gevraagd alle teams 
welzijn te vragen om gebruik te maken 
van overzicht contactpersonen dat cliënt 
administratie bijhoudt ivm overlijden, 
adreswijzigingen e.d. Geen eigen 
overzichten te gebruiken. 
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Wie Omschrijving klacht Behandeling 

15-03-2018

Contactpersoon/familielid

• Verdwijnen receptie 
• Geen geld kunnen pinnen. 
• Andere maaltijd krijgen dan besteld is
• Kledingstukken die verdwijnen in de 

was  
• Voedsel in winkeltje dat tegen of over 

de datum is
• Gebruik incontinentie materiaal 

Afgehandeld 

19-12-2017: klacht ingediend bij CR OV.

Besproken in overleg tussen CR OV en 
locatieleider op  27-02-2018. 

15-03-2018 melding dat het een formele 
klacht betreft  

23-03-2018 gesprek met 
mevrouw/.13-04-2018: brief waarin alle 
punten worden toegelicht. Meeste punten 
waren al opgelost. 

15-03-2018

Contactpersoon/familielid

• Te weinig medewerkers op huiskamer
• Te weinig aandacht voor 

gezondheidssituatie van haar moeder
• Lichaamsverzorging verloopt niet 

optimaal (haar)

Afgehandeld 

Gesprek locatieleider, klachtenfunctionaris 
en mevrouw op 20-03-2018

Gesprek locatieleider met team om zaken 
door te spreken.  

Mevrouw is uitgenodigd voor 
nieuw overleg met locatieleider en 
klachtenfunctionaris op 24-04-2018. 
Mevrouw erkent diverse verbeteringen 
rondom de zorg voor haar moeder. 
Mevrouw betreurt het feit dat niet continu 
3 medewerkers aanwezig kunnen zijn op 
deze groep. 

Mevrouw geeft in juni aan graag gesprek 
te willen voeren met bestuurder. 

30-07-2018: overleg met bestuurder, 
locatieleider en klachtenfunctionaris. 
Klacht wordt hiermee afgehandeld. 
Formatie inzet is toegelicht en zaken 
omtrent de zorg kunnen via MDO 
verlopen. 

19-08-2018

Contactpersoon/familie

Moeder heeft tot tweemaal toe 
verkeerde maaltijd gekregen. 

Afgehandeld 21-08-2018

De souschef geeft aan dat de fout bij 
de keuken ligt. Bij de verwerking van 
de menulijsten is iets verkeerd gegaan. 
De melding hierover door cliënt bij 
keukenassistente is niet adequaat 
opgepakt. De souschef heeft voor 
komende 2 weken lijsten gecheckt en die 
zijn wel correct verwerkt. 
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Wie Omschrijving klacht Behandeling 

05-11-2018

Familielid

Klacht over bejegening door 
medewerkers 

Mevrouw is gevraagd niet meer 
aanwezig te zijn op de groep bij het eten.

Mevrouw vindt het lastig dat haar broer 
1e contactpersoon is in de communicatie.

Afgehandeld 16-11-2018

Mevrouw heeft op 05-11-2018 via de mail 
en telefonisch de klachten geuit. 

Op 12-11-2018 heeft met mevrouw een 
overleg plaatsgevonden waaraan ook de 
assistent-locatieleider en EVV-er hebben 
deelgenomen.

Mevrouw begrijpt nu waarom haar 
aanwezigheid bij het eten niet gelegen 
komt en dat dit voortkomt uit het beleid. 
Ook de positie van de 1e contactpersoon 
is helder.

Bijlage E Jaarverslag verbeterpunten kwaliteitsplan 2018 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn de volgende verbeterpunten opgenomen. Hieronder geeft het management team de stand 
van zaken van deze punten weer: 

No Verbeterpunt Stand van zaken 

1 Compassie: Methodiek opstellen 
om de ervaren nabijheid, het 
vertrouwen en het begrip te 
onderzoeken en daar waar 
nodig te verbeteren. Dit kan 
opgenomen worden in het huidige 
evaluatieformulier.

We zijn aan de slag met het woonzorgleefplan in combinatie met 
de gesprekstechnieken uit het project Het goede gesprek. Deze 
techniek zal in 2019 verder vormgegeven en geborgd worden in de 
dialooggesprekken van ‘Samen Leren’. Nedap is de leverancier van 
het cliëntdossier en hiermee zijn we in gesprek om in dit dossier 
naast de zorg gerelateerde zaken, ook de zaken op te nemen die 
meer het wonen en leven betreffen inclusief de geschiedenis van 
iemand. Plus natuurlijk ruimte voor opname van welzijnselementen 
voor een zinvolle daginvulling. Naast de optie dat Nedap speciaal 
iets voor Present daartoe gaat bouwen onderzoeken we momenteel 
ook hoe collega-instellingen die ook met Nedap werken, dit hebben 
vormgegeven en hoe daarmee de ervaringen zijn. 

In dit licht is het huidige evaluatieformulier nog niet aangepast om te 
vermijden dat er meerdere formulieren de ronde gaan doen. 
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2 Uniek zijn: Het introduceren 
en in gebruik nemen van het 
woonleefplan. In het woonleefplan 
kan nog meer dan in het zorgplan 
wensen en behoeften van de cliënt 
beschreven worden, waardoor 
er nog meer oog is voor de 
persoonlijke context.

Rondom het woonzorgleefplan is de planning:

Q4 2018 De items die nodig zijn voor het (woon)zorg
Leefplan integreren in ONS.

Q4 2018  Onderzoeken waar ONS ons werk kan vereenvoudigen 
bijvoorbeeld door risico’s en andere zaken uit de 
diverse processtappen geautomatiseerd door te zetten 
naar het (woon)zorgleefplan. 

Q1 2019                Weekagenda genereren uit het (woon)zorg 
leefplan.

Q1 2019               Andere aspecten uit ONS vereenvoudigen 
zoals uitvoeringsverzoek.

Het project Carenzorgt geeft de mogelijkheid om informatie uit te 
wisselen en goed te regelen. Hiermee komt een einde aan e-mails en 
losse briefjes in het dossier. Zodra ONS goed op orde is, gaan we aan 
de slag met de uitrol van Carenzorgt.  

3 Autonomie: Binnen het zorgplan 
zal er nog meer aandacht gegeven 
moeten worden aan de eigen 
regie en binnen het woonleefplan 
worden de wensen en behoeften 
vanuit de cliënt beschreven, dit 
wordt gedaan door middel van de 
dialoog aan te gaan met de cliënt 
en/of naasten.

Zie ook punt 7: medewerkers krijgen een training gesprekstechnieken 
aangeboden. Momenteel vindt afstemming plaats met 
Opleidingsadvies over de mogelijkheden om een training van Vilans 
toe te voegen als e-learning. 

4 Zorgdoelen: In het zorgplan kan 
er nog beter beschreven welke 
ondersteuning mantelzorgers 
bieden

Zie ook punt 2 

5 Zingeving: Moreel beraad door 
de geestelijk verzorger verder 
uitbouwen.  

Present zal  onderzoeken welke 
persoonlijke levensbeschouwelijke 
signatuur de niet christelijke cliënt 
wenst.  

Moreel beraad wordt gedaan door de twee Geestelijk verzorgers. Zij 
zijn zelf alert voor situaties en ook de (assistent) locatieleiders houden 
hier aandacht op. Medewerkers zelf weten ook dat ze morele dillema’s 
en een overleg rondom moreel beraad aan de geestelijk verzorgers 
kunnen voorleggen.

Ook voor de locatie Emma en Meesplein worden de geestelijk 
verzorgers ingezet op afroep. 

6 Zinvolle dagbesteding: Vervolg 
geven aan het plan op welzijn, 
vrijwilligers en mantelzorgers. 
Tevens zal er onderzocht worden 
welke activiteiten passend 
(kunnen) zijn voor onze (potentiële) 
cliënten.

In januari 2019 moeten de teams welzijn in formatie op orde zijn. Zij 
gaan met elkaar werken aan algemene activiteiten voor de cliënten van 
Present en de mensen uit de wijk.
Ook is er op iedere locatie een dagbesteding waar cliënten van 
extern aan kunnen deelnemen. Ook gaan de welzijnsmedewerkers 
meer cliëntgericht werken door betrokken te worden bij de 
zorgleefplangesprekken en activiteiten op maat te organiseren. Zowel 
groepsactiviteiten als individuele activiteiten worden meer aangepast 
aan de persoonlijke wensen van de cliënt.
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7 Training over 
communicatietechnieken als 
uitwerking van de methodiek “het 
goede gesprek”.

In afstemming met Opleidingen wordt gezocht naar de juiste vorm om 
alle medewerkers die gesprekken met de cliënt voeren te trainen in 
gespreksvaardigheden. Een van de mogelijkheden is een e-learning  
Goed in Gesprek  (Vilans).
•	 In oktober 2018 is duidelijk welke e-learning er op het leerplein wordt 

aangeboden.
•	 In november 2018 wordt de e-learning opengesteld voor 

medewerkers. 
•	 In november 2018 komt de werkgroep bij elkaar om te bepalen in 

welke volgorde de implementatie en interne  communicatie plaats 
vindt. 

8 Familieparticipatie en inzet 
vrijwilligers. Vrijwilligers meer 
betrekken bij de psychogeriatrische 
afdelingen, onder meer door het 
aanbieden van training en scholing.

Door de inzet van vrijwilligers op kleinschalige wonen en het betrekken 
van de mantelzorgers bij activiteiten, moet er meer individuele 
aandacht komen voor de cliënten. De zorgmedewerkers kunnen 
hierdoor ondersteund worden in hun werkzaamheden. Omdat werken 
met een psychogeriatrische doelgroep speciale vaardigheden met zich 
meebrengt worden er trainingen gegeven.

9 Wooncomfort: Onderzoeken hoe 
de facilitaire dienstverlening 
onderdeel kan worden van het 
huidige zorgteam. 

In het voorjaar 2018 is het project Schoon uitgerold over alle locaties. 
Daarbij vindt schoonmaak plaats aan de hand van de feitelijke situatie 
en niet meer op basis van tijd. Hierdoor ontstaat al meer afstemming 
met het zorgteam en de cliënt. 
In 2019 willen we de stap gaan maken om met integrale teams 
bestaande uit zorg, welzijn en service medewerkers te gaan werken. 
In dat kader is een adviesaanvraag voorgelegd aan de OR in oktober 
2018. 

10 Medicatieveiligheid
Het onderling leren en verbeteren 
vanuit de locaties van Present met 
betrekking tot verbeteracties naar 
aanleiding van medicatiefouten 
structureel vorm geven. 
Samen met het lerend netwerk 
een methodiek ontwikkelen waarin 
het documenteren van aard en 
prevalentie en reflecteren op aard 
en omvang van antipsychotica- 
en antibioticagebruik wordt 
uitgevoerd en vastgelegd. 

In 2018 heeft een medicatie audit plaatsgevonden. En de 
aandachtspunten die hieruit voort zijn gekomen zijn gedeeld en een 
plan van aanpak is opgesteld en uitgerold. 

Voor meer veiligheid bij het toedienen van medicijnen willen we 
medicatie veiligheidsystemen inzetten. Daarbij gaan we in 2019 gebruik 
maken van nieuwe innovatieve ontwikkelingen zoals Medeye en apps. 

11 Decubituspreventie: Binnen het 
lerend netwerk een methodiek 
ontwikkelen waarin wij 
decubitus aantoonbaar kunnen 
voorkomen en hoe wij dit kunnen 
documenteren.  Deze methodiek 
zal Present dan ook organisatie 
breed introduceren en toe gaan 
passen. De werkgroep  van het 
aandachtsveld “wond, decubitus, 
stoma en incontinentiezorg” zal 
hier mee aan de slag gaan.  

Deze nieuwe methodiek is nog niet tot stand gekomen. 

Voor risico inventarisatie zetten we de Bradenschaal in. Medewerkers 
krijgen bij de implementatie ondersteuning van de verpleegkundige 
wondzorg. De decubitus commissie draagt zorg voor actualisering 
van de preventie protocollen. Voor een nul meting doen we een LPZ 
meting. Uitkomsten gebruiken we ter voorkoming van decubitus. En 
zetten we af tegen de landelijke benchmark.
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12 Gemotiveerd gebruik van vrijheid 
beperkende maatregelen
Het aantal vrijheid beperkende 
maatregelen blijvend monitoren en 
terugdringen waar dat mogelijk is. 

In september 2018 is de visie op vrijheid uitgerold op de locatie 
Graafzicht door middel van leefcirkels. Momenteel worden op alle 
andere locaties geïnventariseerd welke aanpassingen nodig zijn om 
ook daar de leefcirkels te introduceren. 

13 Preventie van acute 
ziekenhuisopnamen
Verkrijgen van inzicht op de 
incidentie van ongeplande 
ziekenhuisopnamen. 

Het inzicht op incidentie van ongeplande opnamen hebben we nu nog 
niet. Wel zijn we alert zijn op situaties die mogelijk voorkomen kunnen 
worden in de acute sfeer, zoals valpreventie, We zetten intern de 
PRISMA methodiek op in voor leren en verbeteren. 

In 2020 gaan we aan de slag met de verdere doorontwikkeling van het 
beleid rondom advance care planning.

14 Samenstelling bestuur 
Structurele invulling van de functie 
van bestuurder. 

De functie van bestuurder is per 1 mei 2018 structureel ingevuld. 

15 Onplanbare nachtzorg
Onderzoeken van regionale 
mogelijkheden rondom 
samenwerking bij onplanbare 
nachtzorg. 

Dit onderzoek en afstemming heeft in de regio plaatsgevonden maar 
heeft tot niet tot samenwerking geleid.
Daarom vindt momenteel een gebiedsverkenning plaats met Rivas om 
voor Leerdam de optie van een combi nachtteam te onderzoeken op 
haalbaarheid. Present heeft zelf een eigen mobiel nachtteam.  

16 Betere zichtbaarheid: Verbeteren 
bekendheid bij verwijzers om 
passende zorg te bieden aan 
potentiele cliënten. 

Present Advies wil zich ontwikkelen tot de voordeur. In 2018 
zijn de werkprocessen in beeld gebracht en waar mogelijk 
geprofessionaliseerd. Ook is de formatieve invulling aangepast naar 
2 medewerkers en wordt begin 2019 uitgebreid naar 3 medewerkers 
(een administratief medewerker en 2 cliëntadviseurs). 
Present is ook lid van de aanmeldcentrale ELV.

17 Verbeterparagraaf Emma, Leerdam 
(KvK nr. 000028180100)
Coaches van Waardigheid en Trots 
zullen gedurende 18 maanden 
ingezet worden om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren en zelfstandige 
teams te vormen. Daarin staat 
de cliënt centraal. Aan de hand 
van individuele gespreken met 
medewerkers uit Emma is er een 
plan opgesteld waarin beschreven 
is waaraan de coaches gaan 
werken

Dit plan is opgesteld en de coaches zijn actief aan de slag binnen 
Present en op de locaties Emma en Graafzicht. 
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18 Verbeterparagraaf Graafzicht, 
Bleskensgraaf (KvK nr. 
000028180070)
In 2017 is er binnen Waardigheid 
en Trots gewerkt aan een “visie 
op vrijheid”. Hiermee willen wij, 
daar waar het mogelijk is, de 
individuele vrijheid van onze 
bewoners van Kleinschalig Wonen 
vergroten. Dit plan zal in 2018 in 
de praktijk uitgerold gaan worden, 
waarbij Graafzicht de pilot locatie 
is. Andere locaties zullen daarna 
volgen. 
Coaches van Waardigheid en Trots 
zullen gedurende 18 maanden 
ingezet worden om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren en zelfstandige 
teams te vormen. Daarin staat 
de cliënt centraal. Aan de hand 
van individuele gespreken met 
medewerkers uit Graafzicht is 
er een plan opgesteld waarin 
beschreven is waaraan de coaches 
gaan werken.

Zie punt 12

19 Verbeterparagraaf Hof van 
Ammers, Groot-Ammers (KvK nr. 
000028180089)
Samen met de teams inhoud 
geven aan wat “de cliënt 
centraal” inhoudt en hoe je dit 
in de praktijk kan uitvoeren. De 
Hof van Ammers heeft een grote 
diversiteit aan bewoners / cliënten. 
Er wonen mensen die alleen 
huren, mensen die  huren met 
zorg, mensen met een ZZP zonder 
behandeling en mensen met een 
ZZP met behandeling op onze 
appartementen. 

De ontwikkelingen hierin vinden vooral plaats in teamoverleggen en 
individuele gesprekken. 
Daarin worden situaties besproken om te leren en te verbeteren in de 
“cliënt centraal”.

20 Verbeterparagraaf Open Vensters, 
Ameide (KvK nr. 000028180097)
In  2017 is er binnen Waardigheid 
en Trots gewerkt aan een 
communicatieplan “Het goede 
gesprek”.  De uitwerking van dit 
plan zal in Open Vensters starten 
als een pilot. 

Zie punt 7. 
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Bijlage F Jaarverslag MIC 2018 

Inleiding
In dit overzicht van de MIC’s worden de jaartotalen per afdeling weergegeven. Dit wordt afgesloten met de jaarcijfers 
voor Present.
Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige jaren vermeld. De toename na 2016 wil echter niet rechtstreeks zeggen dat 
er meer incidenten hebben plaatsgevonden. Sinds 2017 is er meer aandacht naar de MIC uitgegaan, en zijn de aan-
dachtsvelders actief in hun teams gaan terugkoppelen. Dit heeft de meldingsbereidheid gestimuleerd, met als resultaat 
veel meer meldingen. Ook moet de kanttekening geplaatst worden dat de cijfers sinds  2017 direct vanuit ONS zijn ge-
destilleerd, zonder verdere bewerking. In sommige gevallen zijn van één en hetzelfde  incident meerdere meldingsfor-
mulieren in ONS geregistreerd, en die dubbelingen zijn in de cijfers niet gecorrigeerd.

Emma

Zorgthuis

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 108 (25%) 232 (30%) 157 (23%)

Medicatie 290 (67%) 484 (62%) 478 (70%)

Overig 33   (8%) 64   (8%) 47   (7%)

Kleinschalig wonen

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 69 (46%) 206 (54%) 176 (49%)

Medicatie 57 (39%) 120 (31%) 104 (29%)

Overig 22 (15%) 58   (15%) 76   (21%)

 

Graafzicht

Zorgthuis

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 97   (27%) 168 (27%)  148 (24%)                       

Medicatie 251 (71%) 445 (72%) 458 (74%)

Overig 7     (2%) 9     (1%) 11   (2%0

Kleinschalig wonen

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 77 (45%) 174 (54%) 87   (37%)

Medicatie 46 (27%) 80   (25%) 115 (49%)

Overig 48 (28%) 70   (21%) 33   (14%)
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Hof van Ammers

Zorgthuis

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 20 (25%) 59   (32%) 78   (41%)

Medicatie 58 (73%) 118 (64%) 108 (56%)

Overig 2   (2%) 7     (4%) 6     (3%0

Kleinschalig wonen

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 19 (42%) 42 (57%) 61 (68%)

Medicatie 23 (51%) 26 (35%) 17 (19%)

Overig 3   (7%) 6   (8%) 12 (13%)

Open Vensters

Zorgthuis

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 59   (36%) 192 (61%) 183 (49%)

Medicatie 102 (63%) 99   (32%) 167 (44%)

Overig 1     (1%) 22   (7%) 26   (7%)

Kleinschalig wonen

Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 73 (49%) 97 (43%) 142 (62%)

Medicatie 57 (38%) 97 (43%) 51   (22%)

Overig 20 (13%) 30 (13%) 37   (16%)

Totaal Present 

Totaal 2015 Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

Vallen 623 (43%) 522 (36%) 1170 (40%) 1032 (37%)

Medicatie 723 (49%) 884 (57%) 1469 (50%) 1498 (54%)

Overig 126 (8%) 136 ( 9%) 265 (9%) 248 (9%)
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Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 7.866.938 8.332.308
Totaal vaste activa 7.866.938 8.332.308

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 42.382 152.078
Debiteuren en overige vorderingen 3 943.161 1.418.800
Liquide middelen 4 4.245.160 3.046.011
Totaal vlottende activa 5.230.703 4.616.889

Totaal activa 13.097.641 12.949.197

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 5
Kapitaal 1.373 1.373
Bestemmingsreserves 2.014.424 2.014.424
Bestemmingsfondsen -610.788 -1.080.788
Algemene en overige reserves 1.894.471 1.859.151
Totaal groepsvermogen 3.299.480 2.794.160

Voorzieningen 6 253.245 295.600

Langlopende schulden (nog voor meer 7 4.554.809 5.211.309
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 0 0
Overige kortlopende schulden 8 4.990.107 4.648.128
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 4.990.107 4.648.128

Totaal passiva 13.097.641 12.949.197

Pagina 1

5.1 Geconsolideerde jaarrekening
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 11 22.374.344 20.953.242

Subsidies (exclusief Wmo) 12 174.800 766.671

Overige bedrijfsopbrengsten 13 1.515.748 1.632.968

Som der bedrijfsopbrengsten 24.064.892 23.352.881

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 16.390.271 15.071.435

Afschrijvingen op materiële vaste activa 15 708.728 714.485

Overige bedrijfskosten 16 6.305.083 6.479.884

Som der bedrijfslasten 23.404.082 22.265.804

BEDRIJFSRESULTAAT 660.810 1.087.077

Financiële baten en lasten 17 -155.490 -289.616

RESULTAAT BOEKJAAR 505.320 797.461

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging:
Bestemmingsreserve Gastvrij B.V. 22.743 4.185
Bestemmingsreserve egalisatie rente 0 0
Bestemmingsreserve Eigen huis op orde 0 200.000
Bestemmingsfonds aaanvaardbare kosten 470.000 543.507
Algemene reserve Zorg - en Dienstverlening 12.577 49.769

505.320 797.461
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Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
Ref. 2018 2017

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 660.810 1.087.077

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 15 708.728 714.485
- mutatie reserve egalisatie rente 0 0
- mutaties voorzieningen 6 -42.355 -199.802

666.373  514.683
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 3 475.639 -167.165
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 2 109.696 -357.503
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9 341.979 92.021

927.313 -432.647
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.254.496 1.169.113

Ontvangen interest 17 0 5.646
Betaalde interest 17 -155.490 -295.262

-155.490 -289.616
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.099.006 879.497

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -246.914 -37.381
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 3.556 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -243.358 -37.381

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 7 -656.500 -488.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -656.500 -488.000

Mutatie geldmiddelen 1.199.148 354.116

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 3.046.011 2.691.895
Stand geldmiddelen per 31 december 4 4.245.160 3.046.011
Mutatie geldmiddelen 1.199.148 354.116

Toelichting:

Pagina 3

Positief kassaldo met name beinvloed door de veranderingen in het werkkapitaal. Het fiancieringstekort is lager dan
2017. Doordat de zorginfrastructuur in 2017 niet was bevoorschot is deze in 2018 volledig uitgekeerd.
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Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

nummer 50741632.

en overige ruimten en het verstrekken van maaltijden en catering.
Naast Stichting Zorggroep Albasserwaard en Vijfheerenlanden behoort de vennootschap Exploitatie
Dorpshuizen A.V. Zorggroep B.V. tot de groep. Over deze vennootschap wordt volledige centrale
zeggenschap uitgeoefend. De grondslagen voor consolidatie zijn separaat toegelicht.

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Consolidatie

Pagina 4

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (handelsnaam Present) is statutair (en feitelijk) 
gevestigd te Ameide, gemeente Zederik, op het adres Prinses Marijkeweg 34 en is geregistreerd onder KvK-

De belangrijkste activiteiten zijn intramurale - en extramurale zorgverlening, verhuur van appartementen

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde 
maatschappijen van de zorginstelling. De geconsolideerde rechtspersoon is Exploitatie Dorpshuizen A.V. 
Zorggroep B.V.

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. 

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn de 
financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop 
overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de 
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de 
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.
Gezien de beperkte omvang van de financiële gegevens van de B.V. is besloten om naast de geconsolideerde 
cijfers van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geen enkelvoudige jaarrekening te 
presenteren.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Zorggroep 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Immateriële en materiële vaste activa
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Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 
de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De 
opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de 
verkoop te realiseren.

In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en 
verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere 
dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 
verplichting.  In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, 
wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de 
ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven 
actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Groot onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 
vaste activa wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
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Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 
de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De 
opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de 
verkoop te realiseren.

In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en 
verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere 
dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 
verplichting.  In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, 
wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de 
ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven 
actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Groot onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 
vaste activa wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.
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Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Schulden
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Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten 
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de 
van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt 
tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op 
de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten (in casu renteswaps) worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van het 
kostprijshedge model. Eerste waardering vindt plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument 
betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal 
plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie 
leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende 
winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de resultatenrekening verwerkt. Stichting 
Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden documenteert de hedgerelaties in generieke hedgedocumentatie 
en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. 
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of 
worden verkocht of wanneer de instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting 
beëindigd. Om het risico van een variabele rente op een langlopende lening af te dekken zijn renteswaps 
afgesloten. Deze zijn nader toegelicht in de toelichting op de balans onder het kopje ‘Financiële instrumenten’.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende 
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio 
of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening wordt 
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde 
van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.              
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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Personele kosten

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen 
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 
boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening 
te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.743.198 6.147.759
Machines en installaties 1.268.880 1.311.395
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 854.860 873.154

Totaal materiële vaste activa 7.866.938 8.332.308

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 1 januari 8.332.308 9.009.412
Bij: investeringen 246.914 37.381
Af: afschrijvingen 708.728 714.485
Af: bijzondere waardeverminderingen 3.556 0

Boekwaarde per 31 december 7.866.938 8.332.308
0

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 5.1.7.

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar 
zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroom genererende eenheden (i/c. de locaties), en vergeleken met de boekwaarde 
van het vastgoed / cumulatieve huurverplichtingen (operational lease) en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 
31 december 2018. Uit deze doorrekening blijkt dat de bedrijfswaarde van locatie Hof van Ammers lager ligt dan de cumulatieve 
huurverplichting. Voor deze locatie geldt dat de negatieve bedrijfswaarde vooral de oorzaak is van leegstand en een relatief hoge 
huurprijs. De mogelijkheden om tot een gunstiger huurtarief te komen worden intensief verkend met de verhuurder. In 2018 is sprake van
het volledig wegvallen van de vergoeding voor zorginfrastructuur. Deze is dan ook niet meegenomen in de berekening. Daarnaast wordy 
in de berekening rekening gehouden met een budgetkorting van 10%. Vanwege het vorenstaande is dan ook geen voorziening voor een 
verlieslatend huurcontract in de jaarrekening verwerkt. 
 
Bij de bepaling van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn (onder meer) de volgende uitgangspunten gehanteerd:
o Lichte afbouw van de intramurale capaciteit vanuit extramuralisering ZZP 3.
o Verhuur van een deel van de intramurale capaciteit
o Generieke budgetkorting van 10%
o Leegstand 3% (na afbouw intramurale capaciteit)  
o Prijsindex 2% (kosten) en 2,5% (opbrengsten)
o Rentevoet 4,1%
o Vervallen van de subsidie Zorginfrastructuur met ingang van 2018.
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ACTIVA

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

t/m 2015 2016 2017 2018 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 152.078 152.078

Financieringsverschil boekjaar 42.382 42.382
Correcties voorgaande jaren 0 0 -617 -617
Betalingen/ontvangsten 0 0 -151.461 -151.461
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -152.078 42.382 -109.696

Saldo per 31 december 0 0 0 42.382 42.382

Stadium van vaststelling: c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 42.382 152.078
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

42.382 152.078

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 19.119.499 19.139.920
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 19.077.117 18.987.842

Totaal financieringsverschil 42.382 152.078

Toelichting:

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Vorderingen op debiteuren 462.171 516.144
Overige vorderingen:restant subsidie zorginfrastructuur 0 523.486
Vooruitbetaalde bedragen 389.027 276.664
Nog te ontvangen bedragen en overige overlopende activa 91.963 102.506

Totaal debiteuren en overige vorderingen 943.161 1.418.800

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Bankrekeningen 4.241.061 3.035.662
Kassen 4.099 10.349

 
Totaal liquide middelen 4.245.160 3.046.011

Toelichting:
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De correctie op het budget 2017 betreft met name de vergoeding van de overproductie.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 45.558
De regeling zorginfrastructuur is per 2018 overgeheveld naar de gemeente. Hieruit zijn voor 2018 geen gelden ontvangen. 

In de liquide middelen is een vermogensrekening begrepen van € 1.522.995 Alle liquide middelen zijn vrij besteedbaar met uitzondering
van de vermogensrekening waar een boetebeding op zit.
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PASSIVA

5. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Kapitaal 1.373 1.373
Bestemmingsreserves 2.014.424 2.014.424
Bestemmingsfondsen -610.788 -1.080.788
Algemene en overige reserves 1.894.471 1.859.151
Totaal groepsvermogen 3.299.480 2.794.160

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018
€ € € €

Kapitaal 1.373 0 0 1.373

Totaal kapitaal 1.373 0 0 1.373

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Huisvesting 1.814.424 0 0 1.814.424
Eigen huis op orde 200.000 0 0 200.000

Totaal bestemmingsreserves 2.014.424 0 0 2.014.424

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten -1.080.788 470.000 0 -610.788

Totaal bestemmingsfondsen -1.080.788 470.000 0 -610.788

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018
€ € € €

Algemene reserves:
Woningen 720.634 0 0 720.634
Zorg & Dienstverlening 1.301.640 12.577 0 1.314.217
Ouderenhuisvesting 22.011 0 0 22.011
AV Gastvrij B.V. -185.134 22.743 0 -162.391

Totaal algemene en overige reserves 1.859.151 35.320 0 1.894.471

Toelichting:
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De bestemmingsreserve Eigen huis op orde is bestemd voor kosten in het kader van herorientatie van de organisatie.
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PASSIVA

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018
€ € € € €

- wachtgeldverplichtingen 99.330 0 17.951 0 81.379
- jubileumverplichtingen 100.977 80.735 9.846 0 171.866
- ort over vakantiedagen 95.293 0 95.293 0 0

Totaal voorzieningen 295.600 80.735 123.090 0 253.245

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 35.137
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 175.142
hiervan > 5 jaar 42.967

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening wachtgeldverplichtingen

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening ort over vakantiedagen

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Schulden aan banken 4.554.809 5.211.309
Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.554.809 5.211.309

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016
€ €

Stand per 1 januari 5.761.309 6.249.309
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 656.500 488.000

Stand per 31 december  5.104.809 5.761.309

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 550.000 550.000

Stand langlopende schulden per 31 december 4.554.809 5.211.309

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 550.000 550.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 4.554.809 5.211.309
hiervan > 5 jaar 2.354.809 3.782.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabohypotheekbank N.V. betreffen hypothecaire zekerheid op
bedrijfsgebouwen en -terreinen. Per 1 april 2018 heeft er herfinanciering plaats gevonden op een hoofdsom van € 5.500.000 met een
looptijd van 10 jaar. De solvabiliteitseis die hieraan verbonden is bedraagt 20%. Hier wordt per balansdatum 2018 aan voldaan.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de 
in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op Cao-bepalingen, blijfkans, leeftijd en 
verhogingen/indexeringen.

De voorziening voor ORT over vakantiedagen is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak die heeft geleid tot een aanpassing in de 
Cao op basis waarvan een nabetaling dient plaats te vinden van onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen/-uren in de periode 2012-
2016. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. Het kortlopende deel van de voorziening is onder de kortlopende schulden
verantwoord. Aangezien de laatste betaling in februari 2019 plaats vindt is er geen voorziening meer vereist.

In de voorziening wachtgeldverplichtingen zijn de doorlopende wachtgeldverplichtingen uit een eerdere reorganisatie opgenomen. De 
voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde, omdat de tijdswaarde niet materieel is.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018
€ € € € €

- wachtgeldverplichtingen 99.330 0 17.951 0 81.379
- jubileumverplichtingen 100.977 80.735 9.846 0 171.866
- ort over vakantiedagen 95.293 0 95.293 0 0

Totaal voorzieningen 295.600 80.735 123.090 0 253.245

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 35.137
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 175.142
hiervan > 5 jaar 42.967

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening wachtgeldverplichtingen

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening ort over vakantiedagen

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Schulden aan banken 4.554.809 5.211.309
Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.554.809 5.211.309

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016
€ €

Stand per 1 januari 5.761.309 6.249.309
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 656.500 488.000

Stand per 31 december  5.104.809 5.761.309

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 550.000 550.000

Stand langlopende schulden per 31 december 4.554.809 5.211.309

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 550.000 550.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 4.554.809 5.211.309
hiervan > 5 jaar 2.354.809 3.782.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabohypotheekbank N.V. betreffen hypothecaire zekerheid op
bedrijfsgebouwen en -terreinen. Per 1 april 2018 heeft er herfinanciering plaats gevonden op een hoofdsom van € 5.500.000 met een
looptijd van 10 jaar. De solvabiliteitseis die hieraan verbonden is bedraagt 20%. Hier wordt per balansdatum 2018 aan voldaan.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de 
in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op Cao-bepalingen, blijfkans, leeftijd en 
verhogingen/indexeringen.

De voorziening voor ORT over vakantiedagen is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak die heeft geleid tot een aanpassing in de 
Cao op basis waarvan een nabetaling dient plaats te vinden van onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen/-uren in de periode 2012-
2016. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. Het kortlopende deel van de voorziening is onder de kortlopende schulden
verantwoord. Aangezien de laatste betaling in februari 2019 plaats vindt is er geen voorziening meer vereist.

In de voorziening wachtgeldverplichtingen zijn de doorlopende wachtgeldverplichtingen uit een eerdere reorganisatie opgenomen. De 
voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde, omdat de tijdswaarde niet materieel is.
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8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Crediteuren 682.204 482.579
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 550.000 550.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen 287.246 237.521
Schulden terzake pensioenen 203.358 41.872
Nog te betalen salarissen 44 2.267
Nog te betalen eindejaarsuitkering 60.565 56.744
Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen/-uren 87.169 95.293
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars 36.519 36.511
Vakantiegeld 446.281 415.522
Vakantiedagen 1.022.855 475.435
Nog te besteden impulsgelden verpleging 238.374 922.265
Overige schulden 1.375.492 1.332.119

Totaal overige kortlopende schulden 4.990.107 4.648.128

Toelichting:

9. Financiële instrumenten
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Algemeen
Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn 
opgenomen. De instelling handelt niet in financiële derivaten. 

Kredietrisico
De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De kredietrisico’s zijn 
beperkt. 

Renterisico 
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is de variabele 
rente middels een renteswap omgezet in een vast percentage. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De 
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 
beheersen. De rente swap is tezamen met de rentevast periode van de lening per 3 april 2018 afgelopen. 

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen 
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

Belastingen en schulden terzake pensioenen
De stijging ten opzichte van 2017 betreft de loonheffingen welke betaald worden in januari.

Eindejaarsuitkering
Conform Cao heeft de uitkering van eindejaarsuitkering in november plaatsgevonden. De nog te betalen eindejaarsuitkering heeft 
betrekking op de reservering (inclusief werkgeverslasten) van de maand december.

Vakantiedagen
 In de vakantiedagen zij vanaf 2018 de compensatieuren opgenomen. In de huidige arbeidsmarkt is een afbouw van het saldo middels 
tijd voor tijd niet waarschijnlijk. Het saldo is in de jaren 2017 en 2018 verder opgelopen doordat de extra handen aan het bed grotendeels 
is geleverd door eigen medewerkers.

Nog te besteden impulsgelden verpleging
Medio 2017 is een bedrag van € 997.507 toegekend vanuit de zogenaamde ‘€ 100 miljoen’ om verbeteringen te realiseren in de kwaliteit 
van de zorgverlening. Dit bedrag is toegekend op basis van een aanvraag en bestedingsplan voor de jaren 2017 en 2018. Van het 
genoemde bedrag is € 238.374 gereserveerd op de balans ter dekking van de in 2019 doorlopende kosten. 

Overige schulden
De overige schulden hebben betrekking op vooruitontvangen bedragen en verplichtingen waar per balansdatum nog geen factuur voor is 
ontvangen.

Crediteuren
De stijging van het crediteurensaldo wordt grotendeels verklaard vanuit de facturen voor de huur van de panden welke voor de maand 
januari reeds zijn opgenomen. Additioneel nog een aantal facturen vooor lopende projecten.



Present  Jaarverslag 2018

56

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Onroerende zaak Jaarhuursom Omvang Omvang Einddatum
2019 verplichting verplichting huurcontract

komende 5 jaar resterende jaren
Open Vensters 819.660€         4.098.300€          7.376.940€           2032
Emma (Broekgraaf en Meesplein) 805.000€         4.025.000€          8.050.000€           2030
Hof van Ammers 439.164€         2.195.820€          4.391.640€           2030

Totaal 2.063.824€     10.319.120€       20.638.240€        

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Macrobeheersinstrument opbrengsten zorgprestaties zorgverzekeringswet

Herbeoordeling rentederivaten
In 2017 is een voorschot ontvangen van € 100.000 m.b.t. compensatie uniform herstelkader rentederivaten. Eind 2018 heeft 
Present een voorstel ontvangen welke vervolgens in behandeling is genomen. Maart 2019 is de beoordeling van de 
compensatie afgerond en is de uiteindelijke vergoeding bepaald op € 436.157.
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De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational lease en zijn om die reden 
niet in de balans opgenomen. In bovenstaande opstelling is geen rekening gehouden met effecten van indexatie en contantewaarde, 
omdat het effect hiervan per saldo nihil is.

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en 
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële 
nacontroles zijn vooralsnog onzeker. 

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting 
gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe 
controles. Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen 
noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning. 

Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengsten uit 
hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgverzekeringswet (in casu wijkverpleging en eerstelijns verblijf) een 
terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in latere jaren ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-omzetgrenzen worden overschreden. 
Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele 
uit macrobeheersinstrumenten voortkomende verplichtingen en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot 
uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2018.
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Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde 8.948.860 3.135.445 2.287.226 0 0 14.371.531
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 2.801.101 1.824.050 1.414.072 0 0 6.039.223

 
Boekwaarde per 1 januari 2018 6.147.759 1.311.395 873.154 0 0 8.332.308

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 64.851 118.287 63.776 0 0 246.914
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 469.412 160.802 78.514 0 0 708.728
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 19.654 0 0 19.654
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 19.654 0 0 19.654

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 42.668 0 0 42.668
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 39.112 0 0 39.112
  per saldo 0 0 3.556 0 0 3.556

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -404.561 -42.515 -18.294 0 0 -465.370

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde 9.013.711 3.253.732 2.288.680 0 0 14.556.123
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 3.270.513 1.984.852 1.433.820 0 0 6.689.185

Boekwaarde per 31 december 2018 5.743.198 1.268.880 854.860 0 0 7.866.938

Afschrijvingspercentage 3,33/5% 5/14,3/10/20% 10/16.7/20% 0,0% 0,0%
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2017

Nieuwe 
leningen in 

2018

Aflossing in 
2018

Restschuld 
31 december 

2018

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2018

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2019

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 13-mei-08 12.200.000 25 lineair 4,10% 5.734.000 0 656.500 5.077.500 2.327.500 9 lineair 550.000 1e hypotheek
Woonzorg Ned. 1-apr-00 45.585 10 lineair 6,00% 27.309 0 0 27.309 27.309 0 lineair 0 geen
Totaal 5.761.309 0 656.500 5.104.809 2.354.809 550.000
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 2.288.423 2.358.764
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 19.119.499 18.142.413
Opbrengsten Wmo 2017 2018 133.439 186.594
Budget impulsgelden verpleging 997.507 922.265
Nog te besteden na 2018 -922.265 -238.374 683.891 75.242
Overige zorgprestaties 149.092 190.229

Totaal 22.374.344 20.953.242

Toelichting:

Opbrengsten zorgverzekeringswet

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg

In 2018 zijn de impulsgelden verpleging ingezet. Dit betrof met name uitgaven op inzet van personeel en opleidingen.

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Subsidies WLZ/ Zvw-zorg 0 523.486
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies 174.800 243.185

Totaal 174.800 766.671

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Maaltijden en catering 592.469 581.339
Overige diensten 118.657 117.169
Verhuur appartementen en servicekosten incl. gastverblijven 461.115 442.766
Overige opbrengsten waaronder verhuur onroerend goed 228.452 215.586
Overige opbrengsten waaronder baten en lasten voorgaande jaren 115.055 276.108

Totaal 1.515.748 1.632.968

Toelichting:

De toename van de opbrengsten uit hoofde van Wlz-zorg wordt met name veroorzaakt door een verhoging van de geleverde zorg en
een zwaardere ZZP-mix t.o.v het voorgaande jaar.

De opbrengsten zorgverzekersingswet bestaan uit wijkverpleging (€ 1.988.603) en eerstelijns verblijf (€ 299.820). 

De subsidies Wlz betrof de vergoeding van de zorginfrastructuur voor 2017. Per 2018 is deze regeling niet meer van

in lijn met 2017. De post baten en lasten voorgaande jaren bedraagt € 88.817.
Het aantal gemiddeld verhuurde appartementen is vergelijkbaar met 2017. Ook op de overige opbrengsten is de ontwikkeling

toepassing en is deze gedeeltelijk overgegaan naar de gemeente. Vanuit deze financier geen vergoeding ontvangen.
De overige subsidies betreffen het stagefonds, praktijkleren en het sectorfonds.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Lonen en salarissen 11.109.084 10.258.427
Sociale lasten 1.879.222 1.685.142
Pensioenpremies 824.382 791.672
Andere personeelskosten: 713.102 511.168
Subtotaal 14.525.790 13.246.410
Personeel niet in loondienst 1.864.481 1.825.025

Totaal personeelskosten 16.390.271 15.071.435

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 288 281

Toelichting:

Algemeen

Gemiddeld personeelsleden o.b.v. verloonde uren i.p.v. contracturen. Aantal 2017 aangepast omwille van vergelijkbaarheid.
De loonkosten en de social lasten zijn verhoogd omdat in 2018 de compensatie-uren zijn gewaardeerd.
Totaal eenmalige aanpassing van € 547.420. Waarvan saldo compensatie-uren in 2018 € 470.683 (2017 bedroeg € 357.464)
Deze compensatie-uren waren in voorgaande jaren niet voorzien.

Pensioenpremies

Personeel niet in loondienst

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 708.728 714.485

Totaal afschrijvingen 708.728 714.485

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.165.214 1.116.160
Algemene kosten 1.577.416 1.311.588
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 310.177 333.621
Onderhoud en energiekosten 1.308.406 1.267.547
Huur en leasing 1.961.821 2.465.777
Dotaties en vrijval voorzieningen -17.951 -14.809

Totaal overige bedrijfskosten 6.305.083 6.479.884

Toelichting:

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Zorggroep Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden betaalt hiervoor premies waarvan 
de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en 
voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) 
dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de 
dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In januari 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau 
van de dekkingsgraad is 124,8%. In het bijgewerkte herstelplan van maart 2018 laat PFZW zien dat de dekkingsgraad in 2027 weer op 
het vereiste niveau kan zijn.  Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting 
Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in 
de jaarrekening verantwoord.

In 2018 zijn de huurlasten afgenomen i.v.m. een aanpassing op de huurovereenkomst van het pand Open Vensters. De omzetting van 
een lineaire huur naar een geindexeerde huur heeft de last voor 2018 verlaagd met ruim € 400.000. 

De gemiddelde personeelskosten (exclusief overige personeelskosten) bedragen € 47.960 (over 2017 € 46.649).

Het aantal ingehuurde uitzendkrachten is over 2018 op hetzelfde niveau gebleven als 2017.
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LASTEN

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Rentebaten 0 5.646
Subtotaal financiële baten 0 5.646

Rentelasten -155.490 -295.262
Subtotaal financiële lasten -155.490 -295.262

Totaal financiële baten en lasten -155.490 -289.616

18. Honoraria accountant
2018 2017

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt: € €

1. Controle van de jaarrekening 39.453 39.083
2. Overige controle - en advieswerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3.573 9.443
3. Fiscale advisering 0 0
4. Niet - controlediensten 116.773 109.327

Totaal honoraria accountant 159.799 157.853

Toelichting:

19. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Pagina 18

De kosten voor niet-controlediensten hebben betrekking op administratieve dienstverlening.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.1.9. WNT-VERANTWOORDING

20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Leidinggevende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 J.J. Louisa - 
Muller W. de Jong J.A.P.M. Maas

Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01-05] - heden
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 71.865
Beloningen betaalbaar op termijn 7.283

Subtotaal 79.148

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 83.904

N.v.t.

Totale bezoldiging 79.148

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2017

Bedragen x € 1 J.J. Louisa - 
Muller W. de Jong J.A.P.M. Maas

Aanvang en einde functievervulling in 2017 [01-01]-[28-02] [1-10]-[31-12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 13.576 1.869
Beloningen betaalbaar op termijn 1.282

Subtotaal 14.858 1.869

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.559 29.058
Totale bezoldiging 14.858 1.869

Bedragen x € 1 C.M.H.A. Deckers

Functie (functienaam) Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01-03] - [30-04]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00
Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 20.000
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal 20.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.890

N.v.t.

Totale bezoldiging 20.000

N.v.t.
N.v.t.

Bedragen x € 1

Functie (functienaam)
Kalenderjaar 2018 2017
Periode functievervulling in het kalenderjaar [01-01] - [28-02] [01/03] - [31/12]
Aantal kalendermaanden 2 10
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 38.200 € 221.000
Individueel toepasselijk maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging
ja ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 22.500 € 105.000
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging, exclusief BTW
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-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

De uitkering einde dienstverband 31-12-2016 van bestuurder M. Verboom ad € 75.000 was ook in 2017. Mevrouw Deckers was 
bestuurster voor 10 maanden in 2017 en nog 4 maanden in 2018. Voor de laatste verlengende periode van 2 maanden tot de 
komst van mevrouw Louisa-Muller is zij onform de regelgeving van de WNT opgenomen onder 1a.

C.M.H.A. Deckers

€ 182 € 176

€ 259.200

N.v.t.

€ 127.500

€ 127.500

N.v.t.Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan 
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen die regeling voor ingehuurde topfunctionarissen toepassen

Bestuurder
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - vervolg

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1 A. Bosman A. Bogerd J. Timmer
Functie (functienaam) lid RvT lid RvT voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01-01]-[31-12] [01-01]-[31-12] [01-01]-[31-12]

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 6.000 6.000 9.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 12.500 12.500 18.750
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017
Bedragen x € 1 A. Bosman A. Bogerd J. Timmer
Functie (functienaam) lid RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2017 [01-01]-[31-12] [04-07]-[31-12] [04-07]-[31-12]

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 6.000 3.000 3.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 12.100 6.000 6.000

Bedragen x € 1 M. den Hartog
Functie (functienaam) lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01-01]-[31-12]

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 6.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 12.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2017
Bedragen x € 1 M. den Hartog
Functie (functienaam) lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2017 [04-07]-[31-12]

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 3.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 6.000

Bedragen x € 1 N. Bikker J. Mans
L.P.T. 

Verwijmeren
Functie (functienaam) lid RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging 
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2017

Bedragen x € 1 N. Bikker J. Mans
L.P.T. 

Verwijmeren
Functie (functienaam) Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2017 [01-01]-[31-12] [01-01]-[12-09] [01-01]-[12-09]

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 8.250 3.000 3.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.150 8.453 8.453

Toelichting
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De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting 
Zorggroep Albasserwaard en Vijfheerenlanden  een totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betref
II (Zorg en Jeugdhulp), met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 125.000. Dit maximum wordt 
niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                        
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.750 en voor de overige leden 
van de Raad van Toezicht € 12.500. Deze maxima worden niet overschreden. 
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en
en vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2019.

De raad van toezicht van de Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft de jaarrekening 2018  
goedgekeurd in de vergadering van 15 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.Timmer A.Bosman
Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

A.Bogerd M. den Hartog
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

J.J. Louisa-Muller
Bestuurder
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van

5.2 Overige gegevens
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onafhankelijke accountant
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Validaties 
(Dit werkblad behoort NIET tot de jaarrekening, maar is bedoeld voor intern gebruik)

Geconsolideerd
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten niet aan m.b.t. huidig boekjaar
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten niet aan m.b.t. vorig boekjaar

De mutatie van het eigen vermogen bedraagt 505.320
De mutatie van het eigen vermogen sluit wel aan op het resultaat boekjaar

De afschrijvingen in de res.rekening sluiten wel aan op de afschrijvingen in de balans

Enkelvoudig
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten wel aan m.b.t. huidig boekjaar
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten wel aan m.b.t. vorig boekjaar

De mutatie van het eigen vermogen bedraagt 0
De mutatie van het eigen vermogen sluit wel aan op het resultaat boekjaar

De afschrijvingen in de res.rekening sluiten wel aan op de afschrijvingen in de balans

De bijz. waardevermind. in de res.rek. sluiten wel aan op de bijzondere waardeverminderingen in de balans

Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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