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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Present. In dit jaarverslag beschrijven we hoe Present terugkijkt op het
afgelopen jaar; wat heeft Present gedaan en wat is er bereikt.
Het jaar 2017 stond voor Present in het teken van het eigen huis op orde. Na de vorige jaren waarin Present
te maken had met reorganisaties, financiële tekorten en bestuurswisselingen was het nodig en noodzakelijk
om het eigen huis eerst op orde te brengen. Bij mijn start in maart 2017 als interim bestuurder heb ik samen
met het managementteam en de organisatie in beeld gebracht wat Present nodig heeft om zowel nu als in
de toekomst die zorg te kunnen leveren waarin we Present willen zijn. Als metafoor hebben we daarvoor
gekozen voor een huis en in dat huis zeven pijlers onderscheiden waarmee we aan de slag zijn gegaan. In
paragraaf 4.2 beschrijven we welke pijlers dit zijn en wat we daarin hebben bereikt dit jaar.
En we hebben veel bereikt in 2017: tevreden cliënten die de zorg die we bieden waarderen, tevreden
medewerkers die ondanks personele tekorten met veel inzet en bevlogenheid aan het werk zijn en tot slot
zwarte cijfers waardoor we bijdragen aan de continuïteit van de organisatie in de verdere toekomst.
Dit hebben we bereikt doordat we gezamenlijk onze schouders er onder hebben gezet en aan het werk zijn
gegaan. Mijn dank gaat uit naar de Raad van Toezicht voor de samenwerking, de Centrale Cliëntenraad en
Ondernemingsraad voor hun kritische oog en constructieve bijdragen, het managementteam en
medewerkers voor hun grote inzet en tot slot naar de cliënten die hun vertrouwen schonken aan Present.

Dr. Christel M.H.A. Deckers MBA
Bestuurder

Jaarverslaggeving 2017

Pagina|4

2|

Profiel van de organisatie

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
http://presentvooru.nl/

2.2.

Structuur

Present heeft haar belangrijkste activiteiten ondergebracht in de Stichting Zorggroep Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. Daarnaast wordt door Exploitatie Dorpshuizen AV Zorggroep B.V. een aantal
commerciële diensten aangeboden.
Het organogram ziet er eind 2017 als volgt uit.
RvT

Legenda:
RvB

Hiërarchische aansturing

Bestuursondersteuning
Bestuurssecretaris
Kwaliteit
Secretariaat
PR/Communicatie

CCR
Medezeggenschapsorgaan

OR
Bedrijfsvoering
Manager Bedrijfsvoering

P&O Advies
P&O Administratie
Financiën
Inkoop
Administratie
ICT

Wonen en zorg
Locatieleider
Emma, Meesplein, Open Vensters

Emma
Ass. Locatieleider
Zorgthuis
KSW

Huisvesting locaties
Huishouding en linnen
Keuken
Restaurant
Technische dienst

Wonen en zorg
Locatieleider
Hof van Ammers, Graafzicht

Graafzicht
Locatieleider
Ass. Locatieleider
Zorgthuis
KSW

Meesplein
Ass. Locatieleider
Zorgthuis
KSW

Welzijn
Manager Welzijn
Coördinator vrijwilligers

Welzijn teams &
vrijwilligers
Emma
Meesplein
Open Vensters
Graafzicht
Hof van Ammers

Hof van Ammers
Locatieleider
Zorgthuis
KSW

Open Vensters
Ass. Locatieleider
Zorgthuis
KSW

Geestelijke
verzorging

Geestelijke
verzorging
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2.3.

Kerngegevens

2.3.1.

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 zwaardere dementieproblematiek wonen en worden
verzorgd in zogenaamde kleinschalige woongroepen. Binnen 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 (wijkverpleging of VPT/MPT). De Wmo-zorg bestaat vooral uit dagbesteding.
2.3.2.

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Present heeft een capaciteit van 298 intramurale zorgplaatsen waarvan er ongeveer 35 worden verhuurd. Er
is weinig leegstand. Daarnaast leveren we extramurale zorg aan ruim 210 cliënten. Bij de organisatie en
levering van de zorg en de overige dienstverlening zijn ruim 500 medewerkers en circa 600 vrijwilligers
betrokken. Present heeft een totale omzet van ruim € 23 miljoen.
2.3.3.

Werkgebied

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

2.4.

Samenwerkingsrelaties

Present is een “open” organisatie die, waar nodig en mogelijk, samenwerkt met een groot aantal partijen in
het sociaal domein. Hierbij moet u denken aan huisartsen, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams,
Jaarverslaggeving 2017
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zorgboerderijen en collega zorgaanbieders. Daarnaast onderhouden wij relaties met patiënten- en cliëntenorganisaties, overheden, toezichthouders, zorgverzekeraars en kapitaalverschaffers.
Voor de organisatie van de verpleeghuiszorg werkt Present intensief samen met Rivas en Salem. Deze twee
organisaties bieden paramedische zorg aan en verzorgen de inzet van een specialist ouderengeneeskunde.
Salem levert deze dienstverlening aan de locatie Graafzicht, Rivas aan de locaties, Hof van Ammers, Open
Vensters, Emma en Meesplein.
Ook zijn er contacten met een aantal collega zorginstellingen in het kader van kwaliteitsverbetering en
wederzijdse versterking. Present neemt deel aan de samenwerking binnen DVVD-verband en aan het lerend
netwerk Leren & Doen samen met Huis ter Leede, Wittenbergzorg, Het Anker, Het Slot, en Zorgcentra De
Betuwe.
In december 2016 is door de bestuurders van Waardeburgh en Present, met instemming van de Raden van
Toezicht, een onderzoek gestart om de meerwaarde van vergaande samenwerking tussen beide
organisaties te onderzoeken. De achterliggende gedachte was dat door mogelijke bundeling van krachten de
identiteitsgebonden zorg en dienstverlening ten behoeve van oudere inwoners in de regio kan worden
versterkt. Medio december 2017 zijn Present en Waardeburgh in goed overleg gezamenlijk tot de conclusie
gekomen dat een verdergaande niet-vrijblijvende samenwerking op dit moment te weinig meerwaarde laat
zien zowel voor cliënten, medewerkers als ook de omgeving. De interne organisatorische ontwikkelingen bij
zowel Present als Waardeburgh en de processen in beide organisaties zijn te verschillend. Present en
Waardeburgh blijven als goede buren met elkaar samen werken.
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Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1.

Normen voor goed bestuur

Binnen Present streven we ernaar om bestuur en toezicht zo te regelen dat de leiding en aansturing van de
organisatie bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het realiseren van de maatschappelijke
doelstelling. De Zorgbrede Governancecode 2010, die binnen Present niet integraal werd toegepast, wordt
vervangen door de nieuwe Governancecode 2017. In de loop van 2017 is gestart met de implementatie
daarvan. In dat kader is het reglement Raad van Toezicht en het regelement Bestuurder aangepast en zijn
alle benodigde aanpassingen van de statuten in beeld gebracht. De verwerking daarvan krijgt zijn beslag in
2018. Ook is in 2017 een reglement voor financiële audit commissie vastgesteld en is een commissie
kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht geïnstalleerd inclusief het benodigde reglement.
In de Raad van Bestuur heeft de specialist ouderengeneeskundige, verpleegkundige of psychosociaal
hulpverlener geen zitting. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bepaalt dat iedere verpleeghuisorganisatie
professionele inbreng in het aansturen van de organisatie moet borgen, door de opname als lid van de Raad
van Bestuur. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van
Bestuur met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen. Daarom vindt periodiek (vier keer per
jaar) overleg plaats met deze groepen. In het management team is deze professionele inbreng wel
gewaarborgd doordat de locatieleiders een verpleegkundige achtergrond hebben.
Sinds 2016 voldoet Present aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur. Dit houdt onder
meer in dat er een duidelijke scheiding is aangebracht tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse
of algemene leiding en dat de leden van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen hebben bij de
instelling.

3.2.

Raad van Bestuur

Present kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. In 2017 had Present een bestuurswisseling. Van 1 januari
tot 1 maart is Wilbert de Jong tijdelijk verantwoordelijk geweest voor het dagelijkse bestuur. Deze invulling
was ter overbrugging daar de vorige voorzitter Raad van Bestuur was vertrokken en niet per direct een
passende interim vervulling voorhanden was. Wel vormde deze tijdelijke invulling een afwijkende constructie
daar Wilbert de Jong tot 1 januari 2017 de functie van voorzitter Raad van Toezicht vervulde, welke functie
direct is neergelegd bij benoeming tot tijdelijk bestuurder. Per 1 maart is Christel Deckers benoemd als
bestuurder a.i. De huidige bestuurder heeft in 2017 een functioneringsgesprek gevoerd met de Raad van
Toezicht. Periodiek evalueren de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur de
onderlinge samenwerking.
De Raad van Toezicht heeft Present, met inachtneming van de Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen 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 bezoldiging 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 2017 geen geschenken of uitnodigingen aangenomen.
Naam
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Naam

Functie in raad
van bestuur

Interim
ja/nee

Functie vervuld
sinds

Nevenfuncties

Dhr. W. de Jong

Voorzitter Raad
van Bestuur

ja

01-01-2017 –
01-03-2017









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

Voorzitter Raad
van Bestuur

Ja

01-03-2017







3.3.

Adviseur kerkenraad Hervormde
gemeenten Opijnen en Tuil
Adviseur kerkenraad
Gereformeerde Kerk Giessenburg
Secretaris Regionale College voor
de Visitatie in Zuid-Holland van de
PKN
Bestuurslid Stichting Diaconaal
Maatschappelijk Werk
Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden te Sliedrecht,
verbonden aan De Schuilplaats te
Veenendaal
Lid van de Bouwcommissie
Hervormde gemeente Meerkerk
Voorzitter van de stichting
'Vrienden van historisch Meerkerk'
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)

Raad van Toezicht

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat formeel uit 5 leden. In 2017 is er voor gekozen de vijfde zetel tijdelijk vacant
te houden in verband met de oriëntatie op de niet-vrijblijvende samenwerking met Waardeburg. In 2017 zijn
drie leden vervangen in verband met verstrijken van de ambtstermijnen. Per 1 januari 2017 heeft Nico
Bikker de voorzittersrol vervuld. Per 31-12-2017 heeft Nico Bikker zijn lidmaatschap van de Raad beëindigd
en de voorzittersfunctie overgedragen aan Koos Timmer, één van de nieuwe leden van de Raad. De leden
hebben verschillende achtergronden. De Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk zijn van elkaar
en van het bestuur. Kennis van en ervaring met de zorgsector wordt geborgd doordat twee leden actief
leidinggevend betrokken 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 2017 de volgende samenstelling:
Naam
Taak in Raad van
Nevenfunctie 2017
Toezicht 2017
De heer N. Bikker*
Voorzitter vanaf 01-01 Scriba kerkenraad PKN Ameide-Tienhoven
2017 tot en met 31-12-2017
De heer B. Verwijmeren Lid, tot 12-09-2017
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Antonius Abt
Jaarverslaggeving 2017
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Naam

Taak in Raad van
Toezicht 2017

De heer J. Mans
De heer A. Bosman

Lid, tot 12-09-2017
Lid
Cie Fin. Audit
Lid, vanaf 04-07-2017
Cie Fin. Audit

De heer J. Timmer

De heer den Hartog*

Lid, vanaf 04-07-2017
Cie K&V
Renumeratie Cie.

De heer A. Bogerd**

Lid, vanaf 04-07-2017
Cie K&V
Renumeratie Cie

*
**

Nevenfunctie 2017
te 's-Hertogenbosch
geen
Voorzitter Raad van Bestuur Accolade Zorg, Bosch
en Duin.
 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)
e
 Lid Raad van Commissarissen/2 voorzitter Fien
wonen woningbouwcorporatie (sinds 2013)
 Buurtbemiddelaar Regio Rivierenland (sinds
2013)
 Penningmeester stichting vrienden van
Heidelberg en Dordrecht (sinds 2013)
 Lid bestuur P.D.K.N. (sinds 2015)
 Ouderling kerkrentmeester/voorzitteer
kerkenraad PKN (sinds 2016)
 Financieel adviseur cliëntenraad Syndion (sinds
2016)
 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)
 Voorzitter Raad van Toezicht Humanitas DMH –
Nieuwegein (sinds 2013)
 Voorzitter Raad van Toezicht Eddee – Dordrecht
(sinds 2013)
 Voorzitter Platform WMO – Giessenlanden (sinds
2013)

Op voordracht Centrale Cliëntenraad
Op voordracht van de identiteitscommissie Emma en Meesplein

In de jaarrekening is de vergoeding voor de Raad van Toezicht opgenomen. Deze vergoeding is binnen de
eisen 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
organisatie. 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 vastgelegd in de statuten en de reglementen
voor de Raad van Toezicht en de bestuurder. In verband met de governance code 2017 zijn deze in
Jaarverslaggeving 2017
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november 2017 gewijzigd. De Raad evalueert haar eigen functioneren tweejaarlijks. De Raad is voornemens
om in het eerste kwartaal 2018 zijn functioneren te evalueren met een externe deskundige.
De Raad is in 2017 17 maal bijeen geweest. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de
vergaderingen, de samenstelling van de Raad en diens commissies. De centrale thema’s die hierbij aan de
orde zijn geweest waren:
- Het financieel en operationeel weer in control komen (m.b.v. maandelijkse rapportages ten aanzien
van de resultaatontwikkeling)
- Borging van kwaliteitseisen (incl. het zichtbaar maken van eventuele tekortkomingen en resultaten
van verbeteracties)
- Het signaleren, waarderen en beheersen van bedrijfsrisico’s
- Samenstelling Raad van Toezicht en invulling vacatures
- Continuïteit van bestuur en management (incl. benoeming tijdelijke bestuurder)
- Strategie en toekomstperspectief (incl. samenwerkingsvormen)
- Samenwerking met Waardeburgh inclusief een drietal gezamenlijke overleggen met de Raad van
Toezicht Waardeburgh.
- Ook hebben twee werkconferenties plaatsgevonden over de samenwerking met Waardeburgh met
deelname vanuit MT, OR, Centrale Cliëntenraad en Identiteitscommissie.
Net als ieder jaar is er een apart overleg geweest met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad (CCR),
de identiteitscommissie(s) (IC) en is er dit jaar ook gesproken met leden van de Ondernemingsraad (OR).
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de door de bestuurder vastgestelde jaarrekening 2016 en
deze goedgekeurd. Na bespreking in de financiële auditcommissie is de begroting en het jaarplan 2018
goedgekeurd.
Met de extern accountant zijn de in de accountantsverslagen gerapporteerde bevindingen en aanbevelingen
besproken en geëvalueerd.

3.4.

Medezeggenschap

3.4.1.

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
Ondernemingsraad. Ook in 2017 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 leden hebben tijd om hun taken als Ondernemingsraad lid uit
te kunnen voeren. Het jaarverslag van de Ondernemingsraad is in de bijlage B bij dit jaarverslag integraal
opgenomen.

3.4.2.

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 Cliëntenraden besproken. De bestuurder en bestuurssecretaris zijn aanwezig bij de vergaderingen
van de CCR. Ook in 2017 vond een overleg plaats tussen de CCR en de Raad van Toezicht. De managers
die locatieverantwoordelijk zijn, voeren overleg met de lokale Cliëntenraden. In de wet medezeggenschap
cliëntenraden zorg is weergegeven welke voorgenomen besluiten voor advies dan wel verzwaard advies aan
Jaarverslaggeving 2017
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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.

3.4.3.

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
protestants-christelijke locaties bestaat uit vertegenwoordigers 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 zijn officieel ingesteld om de identiteit van de
locaties vorm te geven en te bewaken. Zij moeten ruimte scheppen voor de levensbeschouwelijke
achtergronden van bewoners, met respect voor ieders individuele beleving. Op dit gebied kunnen zij de
bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geven.
De commissies richten zich op de wijze van invulling van de identiteit van de huizen. Ook adviseren zij bij de
aanstelling van de geestelijk verzorger en bij beleidsveranderingen die de identiteit raken. Daarnaast
bevorderen zij de contacten met de betrokken kerken die een afgevaardigde hebben in de
identiteitscommissie, en waaruit vele vrijwilligers in de huizen werkzaam zijn; hetzelfde geldt voor de
stichting Emma rondom de locaties Emma en Meesplein. Met de steun van de verschillende kerken, de vele
vrijwilligers en de medewerkers in huizen is het al meer dan 40 jaar nog steeds mogelijk om activiteiten met
een christelijk karakter te continueren in de protestants-christelijke huizen zoals onder andere de
kerkdiensten op zondagmorgen en de bijbel- en zanguurtjes.
In 2017 hebben de identiteitscommissies zich gebogen over de palliatieve zorg in de laatste levensfase.
Hiervoor was een gastspreker uitgenodigd die vanuit haar ervaring als verpleegkundige op een palliatieve
afdeling informatie gaf over dit onderwerp. Ook de samenwerking met Waardeburgh was een
gespreksthema en een afvaardiging namens de identiteitscommissies heeft een werkconferentie hierover
bijgewoond. Andere gespreksonderwerpen vormden onder andere het mogelijk maken van het meebeleven
van de kerkdienst in de Hof van Ammers, de viering van het Heilig Avondmaal in de Hof van Ammers.
Deze beide zaken zijn gerealiseerd in samenwerking met de Hervormde gemeente van Groot-Ammers.
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Algemeen beleid

4.1.

Identiteit, missie, visie

Identiteit
Present heeft een protestants christelijke en een algemene grondslag.
Voor de locaties Graafzicht, Hof van Ammers, Open Vensters geldt dat zij een Protestants Christelijke
identiteit hebben. Voor deze locaties is de Bijbel de bron voor al het handelen. Het uitgangspunt van de
Bijbel ten aanzien van mensen is dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld. Dit houdt in dat ieder
mens een uniek schepsel van God is, van wie Hij houdt. Dit uitgangspunt willen we tot uitdrukking laten
komen in de zorg en diensten die wij aanbieden op deze locaties.
Locaties Emma en Meesplein hebben een algemene identiteit en bieden op basis van een algemene
grondslag zorg en welzijn aan. Uitgangspunten daarbij zijn respect voor en waarborging van ieders
levensovertuiging, gelijkwaardigheid en recht op autonomie van de individuele cliënt.
Missie
Present is er voor het welbevinden van ouderen. Wij zijn voor hen present in wonen, welzijn en zorg. Wij zijn
aanwezig met een blijk van genegenheid.
Concreet betekent dit dat Present wonen, welzijn en zorg biedt. Cliënten maken bij Present hun eigen
keuzes, zodat zij de regie over hun eigen leven behouden. Onze medewerkers stimuleren dit, ze hebben
een open houding en kijken samen met de cliënt en hun mantelzorgers naar de mogelijkheden en bieden
oplossingen om (zoveel mogelijk) aan de wensen van de cliënt te voldoen.
Afspraken worden vastgelegd en nagekomen. Zowel intern, als met externe partijen wordt intensief
samengewerkt. Present wordt door de externe partijen als belangrijke partner gezien waarmee het prettig
samenwerken is in de regio en daarbuiten.
Onze medewerkers zijn het gezicht van Present. Zij werken in teams met regelruimte, zij nemen zelf de
verantwoordelijkheid en krijgen alle ruimte om zich te ontplooien. We stimuleren verdere professionalisering
van medewerkers. Present steekt daarom veel energie in opleiding en scholing.
Visie
Cliënten en hun familie worden steeds mondiger en bepalen in toenemende mate zelf, eventueel samen met
hun sociale netwerk, hoe zij willen wonen en waar zij hun professionele zorg en ondersteuning inkopen. Dit
geldt voor alle cliënten, variërend van de vitale tot de zeer kwetsbare cliënten. Het overheidsbeleid stimuleert
deze beweging, ook ingegeven door de noodzaak om de kosten van zorg en ondersteuning voor de
toekomst beheersbaar te houden.
Op basis hiervan luidt onze visie:
Present speelt in op wat de cliënt en zijn naaste omgeving belangrijk vindt. Dit betekent dat we ervoor
zorgen dat cliënten hun leven zoveel mogelijk vorm kunnen blijven geven zoals zij dat gewend zijn, volgens
hun eigen ideeën, waarden en normen, in hun eigen of een aangepaste woonomgeving. Daarbij is niet de
lengte van leven het belangrijkste, maar de kwaliteit van leven.
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Meerjarenbeleidsplan 2016-2018
In het meerjarenbeleidsplan is op basis van een uitvoerige SWOT analyse een aantal speerpunten
benoemd. Centrale thema’s zijn:
Wonen
: Beschut en veilig wonen mogelijk maken met zorg dichtbij
Organisatie van de zorg
: Regelruimte en professionalisering
Welzijn
: Vormgeven wijkontmoetingscentra
Kwaliteit
: Focus op procesmanagement en rol en behoud certificering
Waardigheid en Trots
: Vrijheid & Het Goede Gesprek

4.2.

Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar

2017 stond in het teken van het bouwen aan het ‘Eigen huis op orde’. Dit vond plaats aan de hand van 7
pijlers.

Kwaliteit

Aan de hand van bovenstaande afbeelding is Present in 2017 aan de slag gegaan met:
 bouwen aan kwaliteit;
 investeren in medewerkers om zo de beste zorg voor onze cliënten te kunnen bieden;
 investeren om tevreden medewerkers te hebben;
 investeren om voor nu én in de toekomst financieel gezond te zijn én te blijven (betaalbare zorg).
Jaarverslaggeving 2017
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Dak Kwaliteit
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Present is gecertificeerd op basis van de norm ISO 9001-2015. Het
huidige certificaat is geldig tot oktober 2019. Jaarlijks wordt door de onafhankelijke certificerende instantie
‘Walvis certificatie’ een externe audit uitgevoerd. De conclusie van deze externe audit in oktober 2017
luidde:
Het kwaliteitsmanagementsysteem beweegt mee met de interne en externe ontwikkelingen. De organisatie
is alert op het voldoen aan de eisen, wensen en behoeften van cliënten, stakeholders en wet- en
regelgeving. De cliënttevredenheid is in het algemeen hoog. De organisatie blijft gecertificeerd op basis van
ISO 9001:2015.
In 2017 is landelijk het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ vastgesteld. Het daarin vereiste ‘Kwaliteitsplan’ is
in de loop van 2017 door Present gezamenlijk opgesteld op basis van bijdragen uit de hele organisatie en
vanuit de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Ook hebben twee zorginstellingen uit het netwerk
meegelezen: Waardeburgh en Betuwe Zorg. Volgens de bepalingen in het kwaliteitskader zal uiterlijk per 1
juli 2018 een Kwaliteitsverslag zijn opgesteld ter verantwoording van de uitvoering van het kwaliteitsplan.
Onderdeel van het kwaliteitskader is deelname aan een leernetwerk. In 2017 is het Leernetwerk ‘Leren en
Doen’ opgestart. Hieraan nemen deel Huis ter Leede, Het Anker Zorgcentrum, Zorgcentra de Betuwe,
Present, STMR, ’t Slot en Wittenbergzorg. Het doel van dit leernetwerk is om invulling te geven aan de eis
vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door samen te werken rondom het kwaliteitsplan en –verslag
met verbeterparagraaf en onderling een actieve uitwisseling te laten plaatvinden door bijvoorbeeld bezoek,
consultatie, benchmarking en intervisie. Daarnaast zal er uitwisseling van kennis plaatsvinden en de
mogelijkheid om alle zorgverleners en bestuurders op gezette tijden mee te laten lopen bij een collegaorganisatie uit dit lerend netwerk. De eerste stap hiertoe was het feedback vragen en geven op de
kwaliteitsplannen van de verscheidene organisaties. Daarnaast is er een inventarisatie geweest op wat elke
organisatie kan bieden en waar behoefte aan is. Hier zal in 2018 verder invulling aan gegeven worden door
bij toerbeurt een themabijeenkomst te organiseren waar de medewerkers van de verscheidene organisaties
aan deel kunnen nemen.
Om het leeraspect vanuit gemelde incidenten (MIC) te verhogen, is In 2017 een impuls gegeven aan de
verwerking en het in de teams terugkoppelen daarvan. Dit heeft geleid tot een grotere meldingsbereidheid,
met een toename van het aantal MIC-meldingen. De onderlinge verhouding van de aard van de incidenten is
daarbij gelijk gebleven. In bijlage E is een verslag over de MIC meldingen in 2017 opgenomen.
In 2017 was er sprake van vijf calamiteiten, die door Present gemeld zijn bij de IGJ. Deze beoordeelde de
gedane onderzoeken en getroffen maatregelen als voldoende. Voor alle IGJ meldingen is een prisma
analyse met een externe voorzitter uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn verbetermaatregelen ingezet.
De procedure voor IGJ meldingen is aangepast aan de eisen van de IGJ. Concreet houdt dit in dat overleg
plaatsvindt tussen de betreffende locatieleider en bestuurder over het incident of calamiteit. Vervolgens
besluit de bestuurder of een melding bij de IGJ noodzakelijk is.

De 7 pijlers
Pijler Strategisch Personeelsplan
In 2017 is gestart met het opstellen van een strategisch personeelsplan. Daar het inzicht ontbrak hoeveel
personen van welk niveau we inzetten bij welk niveau van zorgzwaarte is gestart met een onderzoek naar
zorgnormering. Aan de hand van de uitkomsten is er een driejarenperspectief (2018 – 2020) geschetst hoe
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de personeelsmix zich dient te ontwikkelen om de zorgzwaarte het hoofd te kunnen bieden. We willen de
sturing op de personele inzet voor Present in zijn totaliteit op orde brengen, qua instrument kan daarvoor de
werkbalanstool gebruikt worden. Dit traject loopt door in 2018.
Kennis opbouwen en continu bijhouden zijn essentieel binnen onze organisatie. In de tweede helft 2017 is
het Leerplein binnen Present geïntroduceerd, een digitale leeromgeving waar medewerkers via e-learning
modules kunnen volgen. Via het skillslab
kunnen de verpleegtechnische handelingen getraind worden zodat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn
en blijven.
Pijler Organisatiebesturing
Het uitgangspunt van Present is dat de cliënt centraal staat. Daar hoort ook een passende
organisatiebesturing bij. In de tweede helft 2017 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden van het
management over de besturing van de organisatie. Voor 2018 is de keuze gemaakt de functie van manager
Welzijn in te vullen, daar welzijn een belangrijk element is in het welbevinden van onze cliënten. In 2018 zal
een aangepast organogram volgen.
Om de betrokkenheid van de medewerkers te stimuleren is in 2017 gestart met het team Samen Sterk
waarin medewerkers van de verschillende locaties elkaar tweewekelijks treffen onder het mom: wat kunnen
we samen wel wat we alleen niet kunnen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een inspirerend filmpje. De
medewerkers zorgen er samen met het management voor dat we “laaghangend fruit” kunnen oppakken en
verbeteren. De medewerkers voelen en weten zich gehoord.
Pijler Financiën
Doel voor 2017 was Present financieel gezond te krijgen. Dat is gelukt. Het jaar 2017 wordt met een positief
resultaat afgerond. In hoofdstuk 6 gaan we aanvullend in op het financiële beleid in 2017.
Pijler strategische marketing
Strategische marketing richt zich vooral op het verwijsgedrag bij eerste en tweedelijns zorgaanbieders
richting Present. Hoe kijken deze zorgaanbieders naar Present en waar zijn verbeteringen mogelijk zodat
Present haar marktpositie kan versterken en ontwikkelen. Hiertoe is een onderzoek uitgevoerd. Mede op
basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak voorbereid dat in 2018 zijn beslag krijgt.
Pijler imago en relatiemanagement
Eenduidige presentatie en zichtbaarheid naar buiten is van belang. Het toevoegen van ‘couleur locale‘ per
locatie vergroot de lokale binding. In 2017 is ingezet op het eenduidig doorvoeren van de huisstijl en
daarmee logo van Present. Ook is geïnvesteerd in periodieke overleggen met voor Present belangrijke
stakeholders zoals de bank, accountant, gemeenten (Leerdam, Zederik, Molenwaard).
Daarnaast is aandacht uitgegaan naar de interne communicatie via Present on tour waar de ontwikkelingen
rondom eigen huis op orde zijn toegelicht. Minimaal eenmaal maand is er een digitale nieuwsbrief met daarin
informatie over organisatieontwikkelingen voor medewerkers. Ook is in het laatste kwartaal 2017 een start
gemaakt met introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en met maandelijkse thematische
bijeenkomsten voor medewerkers. Ook nieuwe vrijwilligers worden uitgenodigd voor een
introductiebijeenkomst.
Pijler strategische huisvesting
Present is gehuisvest op vijf locaties, waarvan de locatie Graafzicht eigendom is, de andere locaties huren
we. In verband met veranderingen in het kader van decentralisatie en regelgeving verandert per 2018 de
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normatieve huisvestingscomponent en wordt de zorginfrastructuur overgedragen aan de gemeenten. Deze
veranderingen kunnen voor Present de benodigde financiële impact met zich meebrengen. Daarom zijn in
2017 de effecten hiervan in beeld gebracht en hebben diverse overleggen plaatsgevonden met gemeenten
en de woningbouwcorporaties over de huur en de verdere ontwikkeling van de panden. Zie ook verder de
alinea wonen.
Pijler ICT en bedrijfsprocessen
In 2017 is de ICT scherper onder de aandacht gebracht. Present heeft behoefte aan een sneller en stabieler
netwerk met een grotere capaciteit. Dit moet ons in staat stellen onze dienstverlening te verbeteren en
effectiever uit te voeren. Met daarbij het oog gericht op de toekomst. Ook op het vlak van bereikbaarheid
(met name telefonie) zullen de nodige stappen worden gezet. De uitwerking van deze projecten vindt plaats
begin 2018. 2017 heeft vooral in het teken gestaan van het inventariseren en uitwerken van de te zetten
stappen.
In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar de informatieveiligheid. Het al lopende traject van vervanging van
printers is uitgebreid met secure printing (follow me). Daarnaast is een tijdelijk procedure ingesteld voor het
melden van datalekken en zijn de verschillende opties in beeld gebracht. Structurele invulling zal per
aanvang 2018 worden gegeven aan dit onderdeel. Hiermee is Present voorbereid op de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke in mei 2018 haar intrede zal doen
Huis: wonen, welzijn, zorg
De zeven pijlers en het dak met kwaliteit vormen de vijf huizen waar Present wonen, welzijn en zorg biedt
aan cliënten.
Wonen
Present is in gesprek gegaan met diverse verhuurders in de markt en er zijn nieuwe afspraken gemaakt met
de verhurende partijen. De huurprijs van Open Vensters is naar beneden gebracht en met Kleurrijk Wonen is
afgesproken om toren A terug te geven aan Kleurrijk Wonen als cliënten met een zorg daar vertrekken. Op
die manier wordt de zorg binnen Emma, meer geclusterd. Zowel Ameide als Leerdam hebben in de
nabijheid van onze huizen concrete bouwplannen die effect hebben op de aantrekkelijkheid van het huren bij
Present, maar die ook kansen bieden voor de wijkteams.
De locatie Hof van Ammers heeft in 2017 weer een volledige bezetting, alle appartementen zijn verhuurd
middels een huurovereenkomst met Present of middels een ZZP. Er wonen relatief veel cliënten die een
appartement huren, 13 in totaal, waarvan een gedeelte zorg ontvangt. Dit aantal is als maximum gesteld,
omdat de verhouding tussen huur en zorg wel in evenwicht moet blijven
Welzijn
In 2017 heeft Present een nieuwe visie op Welzijn beschreven. Welzijn kan van grote invloed kan zijn op het
welbevinden van cliënten. Dit is de reden geweest om eind 2017 een manager Welzijn te werven die deze
visie om kan zetten in daden en die in het MT kan bijdragen aan een goede balans tussen Welzijn en Zorg.
Ook in 2017 hadden de teams Welzijn van de diverse locaties een uitgebreid, veelzijdig, afwisselend
activiteiten aanbod voor de cliënten van Present, maar ook voor mensen uit de buurt. Er is begin 2017 een
contract gesloten met Stichting Gouden Dagen. Deze landelijke organisatie heeft als doel het bestrijden van
eenzaamheid van (thuiswonende) ouderen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
infrastructuur, de activiteiten, faciliteiten en vrijwilligers van zorginstellingen. Contact en ontmoeting staan
centraal. De Gouden Koffie en Gouden Wensen is onderdeel van de Gouden Dagen.
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Present is sinds eind 2016 partner van de projecten “Zederik in Beweging” en “Molenwaard Actief”. De
Beweegcoaches van deze projecten waren in 2017 zowel actief binnen Present als in de diverse dorpen. Zij
zijn middels beweegactiviteiten de verbindende factor tussen buurtbewoners en cliënten die binnen Present
wonen, maar ook tussen Present, verenigingen en scholen. Een aantal welzijnsmedewerkers is geschoold
om beweeglessen te kunnen geven. Bewegen staat wekelijks op het programma van welzijn bij alle locaties.
Sinds augustus 2017 verzorgt Huis van de Waard Groot-Ammers haar activiteiten vanuit een ruimte in de
Hof van Ammers. Dit zorg voor een mooie verbinding tussen mensen uit de wijk alsmede onze cliënten.
Er is een constructieve samenwerking tussen beide partijen. En we versterken elkaar daar waar het kan.
Zorg
Alle teams hebben sinds 2017 aandachtsfunctionarissen om de kwaliteit van zorg binnen het team, binnen
de locatie en Present breed verder te verbeteren. De betrokkenheid van medewerkers bij cliënten is groot,
maar meer methodiek en meer vooruitdenken bijvoorbeeld met behulp van advance care planning kan de
zorg verder verbeteren. In proactieve gesprekken bekijkt de specialist ouderengeneeskunde samen met de
cliënt en zijn familie welke doelen van zorg en behandeling passen bij de waarden en opvattingen van de
cliënt en de gezondheidssituatie. Vervolgens wordt vastgesteld wat passende zorg en behandeling is voor
de korte termijn en wordt richting gegeven aan passende zorg en behandeling in toekomstige scenario’s.
Binnen Present merken we ook dat de zorgzwaarte van de cliënt steeds meer toeneemt. Naast kleinschalig
wonen zien we dit ook bij onze cliënten die in onze appartementen wonen. Er wordt steeds meer zorg
geleverd conform ZZP’s die bij verpleeghuis zorg horen.
Vrijwilligers en mantelzorgers hebben een belangrijke plaats binnen Present. Zij dragen er mede aan bij dat
de cliënten een zinvolle daginvulling hebben. Binnen Present hebben wij een grote groep vrijwilligers. Wij
vinden het belangrijk om ook hen aan ons te binden en te boeien. Daarom zijn we in 2017 gestart met een
introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers.
Geestelijke verzorging
Binnen Present zijn twee geestelijk verzorgers actief op de protestants-christelijke locaties. Zij bezoeken
cliënten persoonlijk, deze aandacht wordt door cliënten erg gewaardeerd. Daarnaast organiseren de
geestelijk verzorgers bijbeluurtjes en zijn zij betrokken bij de organisatie van kerkdiensten dan wel
uitzendingen van de zondagmorgendiensten van de kerk. Samen met een werkgroep organiseren de
geestelijk verzorgers op locaties herdenkingsbijeenkomsten voor overleden cliënten. Veel familieleden
bezoeken deze herdenkingsbijeenkomsten. Richting de medewerkers begeleiden de geestelijk verzorgers
bijeenkomsten van moreel beraad waar concrete en ethische dilemma’s met teams worden besproken. Ook
is bijgedragen aan de herziening van twee liedbundels met christelijke liederen. De geestelijk verzorgers
nemen deel aan de vergaderingen van de identiteitscommissies. Tot slot leveren de geestelijk verzorgers
een inhoudelijke bijdrage aan Present Magazine dat eenmaal per kwartaal verschijnt.
Waardigheid & Trots
Present heeft zowel deelgenomen aan twee projecten van Waardigheid &Trots als ook een aanvraag
gedaan voor de 100 miljoen extra verpleeghuismiddelen en tevens is er inzet van coaches.
De twee projecten waaraan Present heeft deelgenomen zijn:
 Project “Vrijheid”: Het doel binnen het thema Vrijheid & veiligheid - BOPZ is om in gezamenlijkheid te
verkennen hoe de bewegingsruimte van cliënten verruimd kan worden. Er is een visie op vrijheid
uitgewerkt. Onderdeel van de visie is het denken in leefcirkels die bewegingsvrijheid kunnen bieden door
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middel van technologische middelen. In 2018 wordt eerst op de locatie Graafzicht ervaring opgedaan
met de leefcirkels waarna uitrol plaatsvindt naar de andere locaties.
Project “Het goede gesprek”: het doel van dit project was het ontwikkelen van een dialoogmethode voor
gesprekken met cliënten. Op de locatie Open Vensters zijn gesprekstechnieken ontwikkeld en
medewerkers getraind hierin die sowieso in het multidisciplinair overleg gebruikt worden. Deze
trainingen worden in 2018 uitgerold over de andere locaties. Medewerkers zijn positief over de trainingen
en cliënten ervaren de gesprekken als prettig.

Present heeft in het voorjaar van 2017 een aanvraag gedaan voor de ‘100 miljoen’ extra gelden voor
verpleeghuizen. Onderdeel van deze aanvraag is een scan door een scanner van Waardigheid & Trots. De
scan leverde een positief advies op voor de subsidieaanvraag, en ook het advies voor de inzet van twee
coaches Waardigheid & Trots. De toegekende subsidie, incidenteel geld, wordt ingezet ten behoeve van
opleidingen en voor de werving van verpleegkundigen niveau 5, waar ook Present een tekort aan heeft. De
twee coaches richten zich op verbetering van de kwaliteit. De coaches hebben in het najaar een plan van
aanpak voorbereid dat begin januari 2018 is geaccordeerd door het kernteam waaraan ook het Ministerie
van VWS deelneemt. Tot medio 2019 gaan de coaches aan de slag met de realisatie van het plan van
aanpak.

4.3.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Present is zich ten volle 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: het als goed
werkgever bieden van werk en inkomen. Present zet waar mogelijk ook medewerkers in die op afstand staan
van de arbeidsmarkt.
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 met name ingezet op energiebesparende
maatregelen en daarmee samenhangend het verminderen van de CO2-uitstoot. In 2017 is door deze
maatregel een significante reductie van 9% gerealiseerd. Evenals voorgaande jaren scheidt Present het
afval.

4.4.

Naleving gedragscodes

Klachten
Binnen de organisatie Present heeft sinds oktober 2017 de bestuurssecretaris de taak om interne klachten
in behandeling te nemen en tot een oplossing te komen. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de klachten die
in 2017 zijn gemeld door cliënten, familieleden namens cliënten en medewerkers van Present. Wegens
privacyregels worden er geen namen van cliënten, familieleden of medewerkers genoemd. Er zijn in 2017
geen klachten door cliënten van Present ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij Present is
aangesloten. In 2017 zijn in totaal 8 klachten ingediend.
In de bijlage D bij dit jaarverslag is het jaarverslag klachten integraal opgenomen.
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4.5.








Risicoparagraaf

Operationele activiteiten
Arbeidsmarktkrapte. Met name voor verpleegkundigen van niveau 5 en hoger is landelijk sprake van een
tekort. Als gevolg hiervan heeft Present te maken met wervingsproblemen en onderbezetting op deze
functies.
Ook voor verzorgenden niveau 3 (IG) is er sprake van krapte. Maatregelen die getroffen worden
betreffen onder andere medewerkers AG laten instromen en meteen in de opleiding IG laten volgen,
aanwezigheid op markten voor beroepskeuze om scholieren enthousiast te krijgen voor het vak en
Present en het onderhouden van contacten met scholen. Het tekort aan medewerkers leidt tot een
hogere werkdruk onder bestaand personeel, stijging van ziekteverzuim en kostenstijging door
noodgedwongen inzet van inhuurmedewerkers PNIL.
Financieel beleid
Productieplafonds binnen zowel Wlz als Zvw. Toenemende zorgzwaarte en uitfasering van de lichtere
ZZP maakt dat risico op overproductie binnen de Wlz toeneemt. Dit vraagt om een actieve inzet op
ander zorgvormen zoals MPT en VPT.
Ook binnen de Zvw worden plafonds stringenter gehanteerd. Op de kleine contracten is er snel sprake
van overproductie. In 2017 was dit op zowel de ELV als de wijkverpleging. Maandelijks wordt de
ontwikkeling van de productie geanalyseerd en vroegtijdig contact opgenomen met zorgverzekeraars.
Onduidelijkheid over de regeling zorginfrastructuur. Deze wordt overgeheveld naar de gemeente. Voor
Present is dit een ingrijpende verandering gezien de hoogte van de vergoeding die nu wordt ontvangen.
Reeds in 2017 is in dit kader contact de situatie bij Present onder de aandacht gebracht.
De hoogte van de normatieve huisvestingscomponent voor de komende jaren staat onder druk. Het
laatste jaar waarin een gedeelte kan worden nagecalculeerd betreft 2017. Voor Present met relatief
nieuwe en moderne panden ligt hier een risico. In 2017 hebben gesprekken met de corporaties plaats
gevonden om de huurovereenkomsten te herzien gezien de gewijzigde wet en regelgeving omtrent de
kapitaalslasten en NHC ontwikkeling.
Financiële verslaggeving
In 2016 is het vermogen en daarmee samenhangend de liquiditeitspositie afgenomen. De
solvabiliteitseis kwam hierdoor in het gedrang (15,4% waar 20% vereist is). De solvabiliteitseis evenals
de DSCR is een belangrijke indicator. Deze is opgenomen in de meerjarenbegroting voor de komende 3
jaar en wordt daarmee continu gemonitord.

Binnen Present wordt gewerkt aan het risicobeheersingssysteem. De risico’s worden onderkend en
beheersmaatregelen worden genomen. Voor de begroting van 2018 is er een risicoparagraaf opgenomen
waarin de belangrijkste risico’s zijn weergegeven. Door deze maandelijks te volgen wordt op deze manier
risicomanagement verder binnen de organisatie verankerd.

4.6.

Toekomstparagraaf

Voor 2018 ligt de focus op consolidatie op de zeven pijlers van het eigen huis op orde. In 2017 zijn diverse
trajecten in gang gezet die in 2018 hun beslag dienen te krijgen. Het jaarplan 2018 heeft als titel Samen
investeren.
Voor 2018 ligt de focus op drie belangrijke speerpunten:
 Kwaliteit medewerkers en teams: inzichtelijk maken en houden om de ontwikkeling te monitoren.
 Formatie van de teams op orde: wat is nodig om kwalitatief goede zorg te bieden zeven dagen per week,
24 uur per dag en hoe kan Present die formatie effectief inrichten en inzetten. Daarbij hoort ook de
duidelijkheid over welke taken voer je wel uit en welke niet. Dit zal gekoppeld worden aan de regelruimte
teams.
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Werving & selectie en doorstroom personeel. Present wil nieuwe medewerkers aantrekken en huidige
medewerkers zien te boeien en te binden. In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk om passende
medewerkers te vinden en aan je te binden als zorgorganisatie in het belang van de cliënt.

Medewerkers willen we in hun kracht zetten en de teams regelruimte geven gebaseerd op professionaliteit
en eigen verantwoordelijkheid. Ook willen we investeren in de kwaliteit van onze medewerkers via opleiding
en training. Samen willen onze cliënten zorg en begeleiding bieden die begint bij de cliënt en die van
hoogwaardige kwaliteit is. En dit alles op financieel verantwoorde wijze zodat Present zowel nu als ook in de
toekomst deze zorg op kwalitatief hoogwaardig niveau kan blijven bieden. Kortom, voortzetting van de
gouden driehoek: verantwoorde zorg en tevreden cliënten; deskundige en professionele medewerkers en
een gezonde financiële basis om de zorg te financieren.
In het kader van decentralisatie zal ook aandacht uitgaan naar de directe omgeving daar de gemeenten
steeds meer taken en verantwoordelijkheden hebben gekregen rondom ouderen, zorg, wonen en welzijn.
Vanuit partnerschap willen we daarin graag met de gemeenten optrekken om samen deze taken vorm te
geven in deze regio.
In het voorjaar 2018 volgt een bestuurswisseling, de huidige interim bestuurder zal het stokje overdragen
aan een nieuwe vaste bestuurder. Samen met het managementteam zal zij de ingezette koers verder gaan
uitrollen.
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Bedrijfsvoering

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 orgaan of welke organen van de instelling welke
bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de
bedrijfsvoering;
b) de instelling schriftelijk en inzichtelijk heeft vastgelegd hoe de zorgverlening wordt georganiseerd, van
welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de
relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en
beslissingsbevoegdheden;
c) de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating wordt aangevraagd financieel worden
onderscheiden van andere activiteiten van de instelling;
d) in de financiële administratie ontvangsten en betalingen 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 2017 is in de aanloop naar de jaarrekening 2017 de relatie met de huisbankier verder versterkt. Enerzijds
ingegeven door het ontoereikende solvabiliteitsratio anderzijds met het oog op de herfinanciering van het
pand Graafzicht welke plaatsvindt per april 2018. Maandelijks wordt de bank op de hoogte gehouden van de
resultaatontwikkeling en per kwartaal is er dieper ingegaan op de situatie binnen Present.
In 2017 is de nadruk gelegd op een verdere doorontwikkeling van de managementinformatie. Inzicht is
vergroot met betrekking tot de financiële resultaten per locatie. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de
componenten zorg en vastgoed. Op deze manier wordt geborgd dat er op de uitoefening van de zorgfunctie
sprake is van een gezonde bedrijfsvoering.
P&O
Binnen Present wordt maandelijks gerapporteerd op het aantal formatieplaatsen dat wordt ingezet en het
verzuim per locatie. De stap vooruit die wordt gemaakt is de continue afspiegeling met de zorgzwaarte zodat
er ook gestuurd wordt op de ideale verhouding in personeelssamenstelling om de zorg te kunnen leveren.
De gemiddelde inzet qua formatie over 2017 bedroeg 281 formatieplaatsen ten opzichte van een
gemiddelde contractformatie van 274 formatieplaatsen. Per einde jaar bedroeg het aantal formatieplaatsen
274,6.
Binnen Present is al enkele jaren sprake van een hoge inzet van personeel niet in loondienst (PNIL). Voor
2017 was dit ook het geval. Aan de ene kant heeft dit te maken met personele krapte, aan de ander kant
komt dit voort uit het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim over de 4 locaties verschilt. De locaties Graafzicht en
Emma/Meesplein kampen met een hoog ziekteverzuim. De overige locaties hebben een relatief laag
ziekteverzuim. Het gemiddeld verzuim over 2017 bedroeg 7,3%.
2017
met of zonder vangnet

Bestuur
Bestuursondersteuning
Bedrijfsvoering
Emma
Graafzicht
Hof van Ammers
Open Vensters
Totaal
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totaal
met

zonder

0,00%
0,57%
4,23%
14,09%
8,34%
4,34%
3,86%

0,00%
0,57%
4,23%
13,02%
7,04%
3,93%
3,41%

7,30%

6,61%

Pagina|22

Onderstaand worden de overzichten gepresenteerd voor 2017 en 2016 naar personeelsopbouw
(verzorgend/ondersteunend) en personeelsverloop. Ook voor 2017 is sprake van een relatief hoge instroom
en uitstroom van personeel in loondienst.

Verslagjaar

2017

A Personeel in loondienst
1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal
2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend
3. Management en ondersteunend

Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen
358
191
33
25
114
58 Incl. Services

C 2 Verloop Personeel*
Instroom personeel
Uitstroom personeel

Aantal personeelsleden

Aantal fte
188
189

Opmerkingen
100 excl vakantiekr.
109 excl vakantiekr.

* elk diensverband separaat opegenomen in bovenstaande cijfers. Niet per uniek persoon waardoor sprak kan zijn van meerdere dienstverbanden per persoon.

Verslagjaar

2016

Personeel in loondienst
1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal
2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend
3. Management en ondersteunend

Aantal personen einde verslagjaar Aantal fte einde verslagjaar Opmerkingen
345
187
34
24
113
62 Incl. Services

Verloop Personeel
Instroom personeel
Uitstroom personeel

Aantal personeelsleden

Aantal fte
197
174

Opmerkingen
111 excl vakantiekr.
102 excl vakantiekr.

Opleidingen
Het leerklimaat binnen Present wordt vanuit de afdeling P&O/Opleidingen gefaciliteerd en binnen de teams
versterkt 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 bevoegdheden, bekwaamheden en competenties om hun werkzaamheden uit te kunnen oefenen
en dat zij kunnen leren op hun werkplek. In dit kader is in 2017 het digitale leermanagementsysteem in
gebruik genomen onder de naam Leerplein. Alle medewerkers van Present hebben toegang tot het
Leerplein en hebben inzichtelijk welke modules van toepassing zijn om bevoegd en bekwaam te blijven. De
ontwikkeling van het Leerplein zal doorlopen tot in 2018.
.
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Financieel beleid

De doelstelling van Present voor een financieel gezonde organisatie is gesteld op een resultaatspercentage
van 2%. In 2017 is hieraan tegemoet gekomen zowel voor het jaarresultaat als het genormaliseerde
jaarresultaat. Daarnaast is eens solvabiliteitseis van minimaal 20% vereist. Deze is conform de eis die
externe financiers stellen aan Present. Qua liquiditeitsratio wordt gewerkt naar een ondergrens van 1,0.
Onderstaand de verschillende ratio’s voor 2017.
2017

2016

Resultaatsratio

12,0%

8,9%

Solvabiliteitsratio

21,6%

15,4%

1,0

0,8

Liquiditeitsratio

Stand van zaken 2017
2017 is voor Present een jaar geweest van ombuigen. De ontwikkeling in het resultaat is van € 1.328.081,negatief in 2016 omgebogen naar een positief resultaat van € 797.461,- in 2017. Belangrijk hierin is de
stijging van de zorgzwaarte en een betere bezetting gedurende het jaar geweest.
De zorg voor de Wlz is in lijn met begroting geweest echter de inkomsten vanuit de extramurale variant
MPT/VPT blijft een lastige opgave om in te zetten binnen de locaties van Present. Het betreft dan met name
de VPT. Uiteindelijk bedroegen de inkomsten Wlz € 18.142.413,-.
De Zvw heeft zicht in 2017 positief ontwikkeld. Met name in de wijkverpleging werd een plus gerealiseerd ten
opzichten van de begroting € 330.000. Het jaar werd afgesloten met een omzet van € 2.358.764,-.
De WMO heeft zich in het jaar in lijn ontwikkeld met de begroting en bedraagt uiteindelijk € 186.594,-.
Bij de overige opbrengsten valt vooral de huuropbrengst op. Door een betere bezetting van het totale aantal
plaatsen is hier een groei ten opzichte van 2016 geweest en is de uiteindelijke bate € 442.766,-.
De kosten van personeel niet in loondienst zijn weliswaar afgenomen in 2017 naar € 1.825.025,- (2016,
€ 2.432.500,-) echter blijven deze aan de hoge kant en waren deze € 540.000,- meer dan begroot. In het
jaar is door wijzigingen in bestuur en management meer kosten gemaakt dan begroot. Daarnaast blijft de
benodigde externe ondersteuning in het jaar binnen de zorg nog altijd hoog. Dit komt voor een groot deel
door het hoge ziekteverzuimpercentage. In 2017 bedroeg deze 7,3%. De personeelskosten van de eigen
krachten compenseert voor een groot gedeelte de extra inzet PNIL. Ten opzichte van de begroting vielen
deze € 446.000,- lager uit dan begroot.
Tijdens het verslagjaar 2017 heeft zich een aantal ontwikkeling voor gedaan welke niet in de begroting 2017
waren opgenomen. Zo is ingeschreven op de extra verpleeghuisgelden die beschikbaar zijn gesteld (de 100
miljoen van Hugo Borst). Vanuit de ingediende plannen heeft Present € 997.400,- ontvangen. Voor een groot
gedeelte vallen deze uitgaven in 2018.
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Er is hierin met name ingezet op extra gelden voor opleiding en het aantrekken van hoger opgeleide
zorgmedewerkers. Voor 2018 zijn de gelden aangewend om inzicht te krijgen in de uiteindelijke formatie.
Hiervoor is een project zorgnormering opgezet. Daarnaast zijn er middelen aangewend om het
leermanagementsysteem in de organisatie te lanceren om kennisniveau van medewerkers op niveau te
houden. In 2017 is voor 75.242 aan extra verpleeghuismiddelen ingezet.
Op financieringsvlak is er een vergoeding ontvangen voor de rentederivaten. Het betreft hier een voorschot
van € 100.000,- welke in het resultaat van 2017 is meegenomen.
In het verslagjaar is de opslag werkgeverslasten inzake personeelsverplichtingen opgevoerd. Voor Present
heeft dit geleid tot een significante ophoging van de reserveringen op o.a. de ORT, vakantiedagen en
wachtgeld. Totale kosten bedragen € 118.000,-.
Eveneens zijn de tarieven ZZP gedurende het verslagjaar 2017 aangepast wat heeft geleidt tot een
inkomstenstijging welke ten tijde van de begroting 2017 niet was voorzien. Deze bedroeg voor Present ruim
€ 150.000,-.
Ook heeft er een afrekening plaatsgevonden van de servicekosten over voorgaande jaren met derden
binnen de locatie Graafzicht. Hieruit is een incidentele bate geboekt van € 70.000,-.
Al met al hebben bovenstaande ontwikkelingen ook geleid tot een significante resultaatsverbetering. Waarin
in de begroting nog gerekend werd met een resultaat van € 375.000 is deze uiteindelijk met ruim € 400.000
overschreden. Tevens heeft het verhoogde resultaat geleid tot een verbeterde liquiditeitspositie ten opzichte
van het afgelopen jaar waardoor de solvabiliteitseis van 20% vanuit de financiering van de lening op het
pand Graafzicht.

Begroting 2018
Voor 2018 zijn de ontwikkelingen voor Present positief. De tariefstijgingen voor 2018 dragen hier voor een
groot gedeelte aan bij. Daarnaast zijn de afspraken voor de komende drie jaar binnen de Wlz en de
afspraken voor 2018 Zvw in lijn met de huidige ontwikkelingen afgesloten. Binnen de Wlz blijft de inspanning
op MPT en VPT onverminderd van kracht. De toename van de zorgzwaarte en het hanteren van
zorgplafonds maken dat ontwikkelingen op het vlak van de extramurale zorg niet uit kunnen blijven.
Door de veranderingen rondom de bekostiging zorginfrastructuur is onduidelijk wat Present vanuit de
gemeenten mag ontvangen. In de begroting is hierop geanticipeerd. Gezamenlijk met de reductie vanuit de
normatieve huisvestingscomponent (NHC) vormt dit dan ook een van de risico’s voor het komende jaar
De extra verpleeghuismiddelen zullen met name in 2018 hun beslag vinden. Opleidingen en personele inzet
zullen met name in dit jaar worden geeffectueerd.
In 2018 zal ook geïnvesteerd worden in ICT en Communicatie. Dit als uitlopers van de stappen die nog
worden gezet vanuit Eigen huis op Orde. Met namen op het vlak van ICT worden er investeringen gedaan in
het netwerk en de telefonie.
In 2017 is het zorgresultaat en het huisvestingsresultaat apart inzichtelijk gemaakt. Dit om te voorkomen dat
er een ongezonde financiële situatie ontstaat op de zorg exploitatie.
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In 2018 loopt de lening op het pand Graafzicht af en zal er een nieuwe aanbesteding plaats vinden. Dit gaat
ongetwijfeld leiden tot een positieve ontwikkeling van de rentelasten. Deze is gematigd meegenomen in de
begroting voor het komende jaar.
Onderstaand de begroting 2018 welke onderdeel is van de meerjarenbegroting welke loopt tot en met 2020.

Begrotingsvergelijking
Present (geconsolideerd)

Totaal
Begroting
2018

Het huis
op orde

Extra vph
middelen

Begroting
2018

€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 18.489.791
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

830.000

19.319.791

172.500

172.500

1.273.964

1.273.964

19.936.255

-

830.000

20.766.255

15.363.199

-

693.750

16.056.949

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

4.192.269

200.000

56.500

4.448.769

Som der bedrijfslasten

19.555.468

200.000

750.250

20.505.718

BEDRIJFSRESULTAAT

380.787

-200.000

79.750

260.537

RESULTAAT ZORG

380.787

-200.000

79.750

260.537

KAPITAALSLASTEN
Opbrengst kapitaalslasten

3.299.846

3.299.846

Werkelijke kapitaalslasten

3.139.816

3.139.816

RESULTAAT OP KAPITAALSLASTEN

160.030

TOTAAL RESULTAAT

540.818
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160.030
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420.568
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Bijlagen
a) Overzicht vergaderingen Raad van Toezicht
b) Jaarverslag Ondernemingsraad 2017
c) Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2017
d) Jaarverslag Klachten 2017
e) Jaarverslag MIC meldingen 2017
f)

Jaarrekening 2017

Jaarverslaggeving 2017

Pagina|27

Bijlage A

Overzicht Raad van Toezicht

Vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2017:
o 17-01-2017
regulier
o 14-02-2017
regulier
o 14-03-2017
regulier
o 11-04-2017
benen op tafel overleg
o 11-05-2017
regulier en overleg met RvT Waardeburgh
o 29-05-2017
petit comité inzake samenwerking Waardeburgh
o 06-06-2017
regulier
o 04-07-2017
regulier, jaarlijks overleg met OR
o 05-07-2017
overleg met RvT Waardeburgh
o 12-09-2017
regulier, jaarlijks overleg met CCR en identiteitscommissies
o 12-09-2017
werkconferentie samenwerking Waardeburgh
o 12-10-2017
regulier en overleg met RvT Waardeburgh
o 07-11-2017
regulier
o 07-11-2017
werkconferentie samenwerking Waardeburgh
o 15-11-2017
regulier
o 30-11-2017
themabijeenkomst bewegingsgerichte zorg
o 12-12-2017
regulier en overleg met RvT Waardeburgh
Financiële audit commissie
o 06-04-2017
o 22-05-2017
o 26-06-2017
o 04-09-2017
o 31-10-2017

Commissie Kwaliteit & Veiligheid
06-11-2017

Besluiten
 Benoeming van de heer W. de Jong tot bestuurder voor periode 01-01-2017 tot 01-03-2017
 Verlenen van decharge aan de heer W. de Jong als tijdelijk bestuurder
 Benoeming van mevrouw Deckers tot bestuurder a.i. per 1 maart 2017
 Benoeming van de heren Timmer, Hartog en Bogerd tot lid Raad van Toezicht per 12-09-2017
 Bezoldiging leden Raad van toezicht
 Profielschets nieuwe vaste bestuurder
 Samenwerking met Waardeburgh: in plaats van niet-vrijblijvende samenwerking, samenwerking op basis
van goede buren.
Goedkeuring
 Jaarrekening 2016
 Jaarverslag 2016
 Eigen huis op orde inclusief behorende begroting
 Continuering dienstverlening accountantskantoor met 1 jaar
 Reglement Financiële Audit Commissie
 Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 Concept aanpassingen statuten
 Aanpassingen reglement Raad van Toezicht
 Aanpassingen reglement Raad van Bestuur
 Begroting 2018
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Bijlage B

Jaarverslag Ondernemingsraad 2017

Inleiding
In dit jaarverslag wordt uiteengezet hoe de OR van Present in het jaar 2017 vorm heeft gegeven aan zijn
taak.
2017 was een jaar waarin binnen Present veel is gebeurd en vooral ten goede. Vanaf maart kreeg Present
een nieuwe bestuurder ad interim mw. Dr. C.M.H.A. Deckers MBA. Present kwam uit een reorganisatie en
stond er financieel niet rooskleurig voor. Mw. Deckers heeft de Ondernemingsraad nauw betrokken bij het
maken van het beleid om Present (via Koersvast, vervolgens Huis op Orde) weer tot een financieel gezonde
organisatie te maken. Dit hield in dat veel informatie aan de OR werd voorgelegd. Iedere maandelijkse
vergadering sloot mw. Deckers dan ook aan bij de OR-vergaderingen om informatie te delen, het beleid toe
te lichten en vragen van de OR te beantwoorden.
Een zorgorganisatie kan alleen goed voor zijn cliënten zorgen met tevreden, goed opgeleide medewerkers.
Het Leerplein werd ingesteld waardoor een leven lang leren op een toegankelijke manier binnen Present is
ingezet. Op het Leerplein is Present en ook de OR dan ook meer dan trots! Het vinden van vooral zorgcollega’s en het binden en boeien van de huidige collega’s was dan ook een van de speerpunten van de OR.
Helaas hebben drie leden de Ondernemingsraad verlaten in 2017, waardoor de OR vooral het vierde
kwartaal niet op volle sterkte was. Hierdoor konden de diverse in 2017 ingestelde OR-commissies niet
optimaal functioneren. Tussentijdse verkiezingen werden aan het einde van het jaar uitgeschreven om de
drie vacatures in te vullen. Wij vertrouwen erop in 2018 weer over het volledige aantal OR-leden te
beschikken.
2017 werd afgesloten met een positief resultaat, waar wij als OR heel trots op zijn. Dit kon niet zonder de
inzet van alle medewerkers en vrijwilligers binnen Present.
De OR vertrouwt erop dat het in 2017 ingezette beleid in 2018 zijn vruchten verder zal gaan afwerpen voor
zowel de organisatie, de medewerkers en vrijwilligers en natuurlijk de cliënten van Present.

Dik Duel
Voorzitter
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Ineke de Jong
vice-voorzitter/secretaris
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Taak Ondernemingsraad
De OR vertegenwoordigt iedereen die werkzaam is binnen 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
bewaken die conform de CAO zijn vastgesteld.
Vergaderingen
De OR vergadert maandelijks, roulerend over de locaties. Door de vele onderwerpen die behandeld werden,
heeft bestuurder mw. Dr. Christel M.H.A. Deckers MBA, en sedert augustus 2017 ook mw. Drs. Pien
Migchelsen, bestuurssecretaris, een deel van iedere OR-vergadering bijgewoond.
Communicatie achterban
Ongeveer tweemaandelijks verschijnt de OR-Nieuwsbrief met informatie rondom de werkzaamheden van de
Ondernemingsraad. In december is er in de OR-Nieuwsbrief aandacht besteed aan de invulling van drie
tussentijdse OR-vacatures.
Samenwerking Waardeburgh
Als voortvloeisel uit het beleidsplan Koersvast is in 2017 een mogelijke samenwerking met het huis
Waardeburgh onderzocht. Hierin is ook de OR betrokken geweest. De OR heeft op 12 september en 7
november, gezamenlijk met de Raad van Toezicht, bestuurder, Management Team, Centrale Cliëntenraad
en leden van de identiteitscommissies een werkconferentie bijgewoond waarin het traject en het waarom van
deze mogelijke samenwerking helder werd uitgelegd. Vanuit bovengenoemde raden en commissies werd
veel informatie opgehaald om te gebruiken in het onderzoek. Eind 2017 is door de bestuurder medegedeeld
dat op basis van alle gesprekken en onderzoeksresultaten een verdergaande niet-vrijblijvende
samenwerking te weinig meerwaarde liet zien zowel voor cliënten, medewerkers als ook de omgeving.
Present en Waardeburgh blijven in contact met elkaar om ontwikkelingen en kansen, die voor beide
organisaties van meerwaarde kunnen zijn, in een mogelijke samenwerking te bespreken.
Overig
 Op 4 juli 2017 heeft een gesprek tussen de Raad van Toezicht en de OR plaatsgevonden. Tijdens
dit gesprek is onder meer gesproken over het identiteitsvraagstuk binnen Present. Er is een terugblik
gehouden en gesproken over de stand van zaken van Present inclusief de vele
organisatiewijzigingen. Het gesprek betrof een goede dialoog.
 Scholing OR
SBI Formaat heeft drie studiedagen voor de OR verzorgd. Onderwerpen waren onder meer:
Koersvast: het formuleren van een mening en het formuleren van concrete verbeterpunten
Besluitvorming volgens BOB-methode (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming)
Arbowetgeving
Effectief werken met commissies
Speerpunten 2017: woonleefplan, Caren zorgt (cliëntportaal), regelarm werken, inzet
deskundigheid op KSW (Kleinschalig Wonen), gevolgen vanuit reorganisatie op medewerkers,
cliëntservicepunt, formatie en planning.
Ingekomen adviesaanvragen 2017
 (Interim) bestuurder
De OR heeft positief advies gegeven op de benoeming van mw. Deckers als interim bestuurder. Wij
waren van mening dat zij met haar kennis, kunde en ervaring in staat zou zijn om Present weer in
rustig vaarwater te brengen en de organisatie toekomstbestendig te maken met de uitvoering van
het plan ‘Koersvast’. Aan het einde van 2017 kunnen wij stellen dat mw. Deckers dit ook heeft
bewerkstelligd.


Benoeming leden Raad van Toezicht
De OR heeft de bestuurder aangegeven gebruik te willen maken van zijn recht om te adviseren op
de benoeming van nieuwe Raad van Toezichtsleden. Dit verzoek is gehonoreerd. De OR heeft
positief geadviseerd op de benoeming van alle drie de voorgestelde nieuwe leden.
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Ingekomen instemmingsaanvragen 2017
 Visie en Beleid Kleinschalig Wonen
De OR stemt in met de Visie en het Beleid Kleinschalig Wonen, echter de personele consequenties
voor medewerkers niveau 1 zijn voor de OR een punt van zorg.
Met de bestuurder werd afgesproken dat iedere medewerker niveau 1 een persoonlijk traject ter
ondersteuning naar ander werk krijgt.


Leermanagementsysteem
De OR is van mening dat een leermanagementsysteem zowel de werkgever als de werknemer ten
goede komt, mits het systeem goed in ingericht. In december 2016 was de offerte reeds getekend
maar verder was er nog niets mee gebeurd. Vanwege mogelijk verlies van subsidie heeft de OR
deze instemmingsvraag versneld behandeld. De OR heeft ingestemd met de komst van een
leermanagementsysteem.



Studietijdfaciliteiten
Na het stellen van vragen die door de bestuurder beantwoord zijn, heeft de OR ingestemd met de
50% tijdvergoeding m.b.t. e-learning (Leerplein) zoals genoemd in het Studietijdfaciliteiten-protocol.



Clavisio sleutelkluisprocedure
De OR had een aantal vragen omtrent de procedure gesteld. Met de bestuurder zijn deze besproken
en een aantal opmerkingen is overgenomen in de procedure waarop de OR vervolgens instemming
heeft verleend.

Ingekomen stukken ter informatie 2017
In 2017 heeft de OR diverse stukken ter informatie ontvangen. 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.
 Sluiten receptie Ameide
De OR heeft per brief gereageerd dat bij sluiting van de receptie van Ameide de taakverdeling,
communicatie (cliënten, medewerkers en via de website) en telefonie goed op orde moest zijn,
alvorens de receptie te kunnen sluiten. Diverse keren heeft de OR dit onderwerp met de bestuurder
besproken.
 Invulling vacatures ondersteunende functies, waaronder facilitaire ondersteuning en assistentlocatieleider
 Gewijzigde werkinstructie gebruik dienstauto Present
 Reiskosten woon/werk bij 2e dienst op 1 werkdag
 Nabetaling ORT periode 2012-2016
 melding calamiteiten, geweld en ontslag bij disfunctioneren
 inkoopvoorwaarden zorgverzekeraars 2017 en beleidskeuzes
 Diverse functiebeschrijvingen van nieuwe functies, waaronder medewerker PR & Communicatie,
senior administrateur, manager Welzijn, coördinator Vrijwilligers
 Beleid Hepatitis B
 Stroomdiagram ZZP6 met behandeling
 Procedure Melding Calamiteiten, Geweld en Ontslag bij Disfunctioneren
Initiatiefvoorstellen vanuit Ondernemingsraad
 Office-pakketten binnen e-learning
De OR heeft het initiatiefvoorstel gedaan om uit hoofde van goed werkgeverschap organisatiebreed
gratis cursussen via e-learning aan te bieden voor diverse Office-pakketten zoals Word, Excel,
Outlook, PowerPoint en Publisher. Het Leerplein zal echter eerst cursussen rondom zorg aanbieden.
Mogelijk dat office-pakketten in een later stadium via e-learning alsnog zullen worden aangeboden.
Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest in 2017
 RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)
 Maandelijkse financiële rapportages (MARAP)
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Jaarrekening en jaarverslag 2016
Governance code 2017
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg – op basis waarvan het Kwaliteitsplan 2018 is ontstaan
Kledingprotocol
Uniform
Visie op Welzijn
Studieovereenkomsten
Strategisch Opleidings Plan (SOP)
Terugdringen inhuur extern personeel waaronder uitzendkrachten
Stand van Zaken Koersvast en vervolgens Huis op Orde
o De stand van zaken binnen de organisatie is elke vergadering besproken
Vakantieplanning
Inzet vakantiekrachten
Advertentiebeleid rondom invulling zorgvacatures
Meerjarenbeleidsplan gericht op de organisatie en inzet van personeel (dhr. Ben van Hilst)
Roosterbeleid – in samenhang met kanteling werktijden, regelruimte op de werkvloer en
meerjarenbeleidsplan (dhr. Ben van Hilst)
o Het roosterbeleid is een sterk levend onderwerp binnen Present, waarover de OR ook in
2018 in gesprek blijft met de bestuurder.
Werkdruk - ziekteverzuim
Vastgoed
VPT/MPT
Invulling beleggen preventietaken (in kader van Arbowet 2017)
Herinrichting Inkooporganisatie
Werkinstructie Optiscan
Afstorten kasgeld bij bank
Terugkoppeling afspraak bij Zorgkantoor
Present Advies
Protocol Datalekken
Telefonie
Uitbreiding uren Ambtelijk Secretaris OR
Projecten uit het Ondersteuningsprogramma Kwaliteit Verpleeghuizen Waardigheid en Trots
o Het Goede Gesprek
o Visie op Vrijheid
o Ondersteuning twee coaches (één op strategisch niveau en één die op de werkvloer
ondersteuning biedt).

Samenstelling OR / Verkiezingen
De Ondernemingsraad startte op 1 januari 2017 met de volgende negen leden:
Leden Ondernemingsraad
Taak binnen de OR
Vertegenwoordigd locatie:
Dik Duel
voorzitter
Graafzicht
Hennie Korevaar
vice-voorzitter
Hof van Ammers
Ineke de Jong
secretaris
Open Vensters
Jan de Raad
lid
Emma
Greet Baars
lid
Open Vensters
Henriëtte de Jong
lid
Emma
Ellen Kalter van der Lek
lid
Emma
Frieda de Lange
lid
Open Vensters
Elske de Gier
lid
Graafzicht
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In de loop van het jaar is afscheid genomen van drie leden: Elske de Gier (per september 2017), Hennie
Korevaar (per oktober 2017), en Ellen Kalter van der Lek (per november 2017).
Per 31 december bestond de OR uit de volgende zes leden met drie vacante zetels:
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
Greet Baars
lid
Open Vensters
Henriëtte de Jong
lid
Emma
Frieda de Lange
lid
Open Vensters
Vacant
Emma/Graafzicht
Vacant
Emma/Graafzicht
vacant
Hof van Ammers
De volgende OR-commissies zijn in 2017 in het leven geroepen, die zich toeleggen op kennis vergaren op
dat gebied en advies- en instemmingsvragen voorbereiden.
 Financiële commissie (Jan de Raad en Greet Baars)
 Commissie Sociaal Beleid en Scholingsbeleid (Jan de Raad, Ellen Kalter van der Lek)
 VGM ( Veiligheid, Gezondheid, Psychosociale Arbeidsbelasting en Milieu) (Frieda de Lange,
Henriëtte de Jong en Hennie Korevaar)
 Achterban (Dik Duel, Ineke de Jong en ambtelijk secretaris Margot van Neijenhoff)
Diverse OR-leden maakten onderdeel uit van commissies of werkgroepen binnen de organisatie:
 Ineke de Jong
- commissie vakanties in blokken
 Greet Baars
- bezwarencommissie FWG
 Frieda de Lange
- Arbo-commissie, werkgroep Kanteling Werktijden, werkgroep
Nieuwe Bedrijfskleding, werkgroep Doelgericht Communiceren
 Henriëtte de Jong
- Arbo-commissie
 Jan de Raad
- werkgroep Kanteling Werktijden
 Elske de Gier
- werkgroep Strategisch Opleidingsplan.
De Ondernemingsraad werd geheel 2017 ondersteund door ambtelijk secretaris Margot van Neijenhoff.
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Bijlage C

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2017

Inleiding
In dit verslag geeft de Centrale Cliëntenraad van Present een beknopt overzicht van zijn activiteiten in het
jaar 2017.
Het jaar 2017 stond in het teken van de uitvoering van het beleidsplan ‘’Koersvast’’ hetgeen gedurende het
jaar gewijzigd is in jaarplan ‘’Huis op Orde’’. Daarnaast was 2017 het jaar van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. De CCR is hier nauw bij betrokken geweest en heeft gedurende het jaar input geleverd
voor dit op te stellen Kwaliteitsplan. Op het concept-kwaliteitsplan heeft de CCR zijn mening gegeven
waardoor einde 2017 het ‘’Kwaliteitsplan Present 2018’’ gereed was.
Mw. Dr. Christel Deckers MBA is vanaf maart 2017 als interim-bestuurder aan het werk bij Present. Zij heeft
de Centrale Cliëntenraad (CCR) nauw betrokken bij de besluitvorming, hetgeen inhield dat veel informatie
aan de CCR werd voorgelegd. Over veel en verschillende onderwerpen is de mening of een advies
gevraagd van de CCR. Het was een intensief maar ook betekenisvol jaar.
Het tekort aan zorgpersoneel heeft zich doorgezet in 2017, waardoor nog steeds veel uitzendkrachten
ingehuurd moesten worden. Present wil de inzet van het aantal inleenkrachten gaan verminderen en meer
gaan werken met vaste krachten. Dit moedigt de CCR aan, mede omdat onze cliënten graag zoveel mogelijk
dezelfde gezichten (medewerkers) willen zien.
2017 was ook het jaar van de vrijwilligers. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers kan een zorgorganisatie
geen goede welzijnsactiviteiten bieden. Dat is ook zo bij Present. Present wil deze vrijwilligers binden en
boeien, onder meer door het geven van aandacht en scholing. Om het domein Welzijn krachtiger te
positioneren start per 1 januari 2018 een manager Welzijn en een coördinator vrijwilligers. Hierdoor zal een
effectieve en efficiënte inzet van onze vele vrijwilligers nog verder verbeterd kunnen worden.
In 2017 heeft Present de ISO-certificering 9001 behaald. Dit betekent dat de organisatie voldoet aan
bepaalde kwaliteitsstandaarden, hetgeen zijn weerslag weer geeft op goede zorg voor onze cliënten.
Mw. Deckers heeft gezamenlijk met het Management Team ervoor gezorgd dat Present in 2017 is
omgebogen naar een financieel gezonde organisatie, die oog heeft voor het welzijn van de cliënten,
vrijwilligers en medewerkers. Dit had zij niet kunnen doen zonder de inzet en goede zorg van de
medewerkers en vrijwilligers. De CCR wil via deze weg allen bedanken voor hun inzet en liefdevolle zorg
voor de cliënten van Present.
De CCR gaat met groot vertrouwen het jaar 2018 in.

Dhr. K. van Oort

Dhr. A. van den Bergh

voorzitter CCR Present

secretaris CCR Present
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Samenstelling
De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van de lokale cliëntenraden van de verschillende
locaties van Present. Er hebben zich in 2017 enkele wisselingen voorgedaan. De voorzitter, dhr. Corné Egas
legde zijn functie neer en werd opgevolgd door dhr. Klaas van Oort. Dhr. Egas is tijdelijk vervangen door
mw. Jantien Fröling. Dhr. Klaas van Oort is als titulair secretaris opgevolgd door de heer Arie van den Bergh.
Mw. Annelies Groenenberg is ons in 2017 ontvallen, hetgeen een groot verlies betekende. Wij hebben haar
als persoon en als CCR-lid erg gewaardeerd. Zij is opgevolgd door dhr. Bert Feenstra.
Einde 2017 was de samenstelling van de CCR als volgt:
Open Vensters (Ameide)
 Dhr. Klaas van Oort (voorzitter CCR, sedert 1 juni 2017)
 Mw. Joyce Roger de Campagnolle
Emma (Leerdam)
 Dhr. Jan van Baren
 Dhr. Bert Feenstra, sedert 1 oktober 2017
Graafzicht (Bleskensgraaf)
 Dhr. Arie van den Bergh (titulair secretaris CCR, sedert 1 juni 2017)
 Mw. Jantien Fröling, sedert 1 juli 2017.
Hof van Ammers (Groot-Ammers)
 Mw. Willeke Verbaas.
Het ambtelijk secretariaat is gedurende het jaar 2017 ingevuld door mw. Margot van Neijenhoff.
Vergaderingen
Overlegvergaderingen
De CCR heeft in 2017 acht keer vergaderd samen met de bestuurder, namelijk op 26 januari, 16 maart, 13
april, 6 juni, 6 juli, 31 augustus, 12 oktober en 30 november. De eerste vergadering werd bijgewoond door
dhr. W. de Jong, lid Raad van Toezicht en korte tijd acterend als bestuurder a.i. om de leemte tussen het
vertrek en de komst van een bestuurder op te vullen. In maart hebben zowel dhr. De Jong als mw. Deckers
aan de overlegvergadering deelgenomen.
Samenwerking Waardeburgh
Als voortvloeisel uit het beleidsplan Koersvast is in 2017 een mogelijke samenwerking met het huis
Waardeburgh onderzocht. In het kader hiervan heeft de CCR op 12 september en 7 november, gezamenlijk
met de Raad van Toezicht, bestuurder, Management Team, Ondernemingsraad en leden van de
identiteitscommissies een werkconferentie bijgewoond waarin het traject en het waarom van deze mogelijke
samenwerking helder werd uitgelegd. Vanuit bovengenoemde gremia werd veel informatie opgehaald om te
gebruiken in het onderzoek. Eind 2017 is door de bestuurder gecommuniceerd dat op basis van alle
gesprekken en onderzoeksresultaten een verdergaande niet-vrijblijvende samenwerking te weinig
meerwaarde laat zien zowel voor cliënten, medewerkers als ook de omgeving. Present en Waardeburgh
blijven wel in contact met elkaar om ontwikkelingen en kansen in de samenwerking te bespreken die voor
beide organisaties van meerwaarde zouden kunnen zijn.
Contact Raad van Toezicht
Op 12 september 2017 heeft een afvaardiging van de CCR het jaarlijkse overleg tussen de CCR en de Raad
van Toezicht bijgewoond.
In 2017 zijn drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht aangesteld. De CCR heeft twee kandidaat-leden
gesproken en op deze wijze kennis met hen gemaakt. Een van de twee leden is op bindende voordracht van
de CCR lid geworden van de Raad van Toezicht, waardoor deze het onderwerp cliëntenperspectief in zijn
portefeuille heeft.
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Interne aangelegenheden CCR
Scholing CCR
De CCR heeft gedurende het jaar 2017 een scholingstraject gevolgd. Deze is in-company verzorgd op twee
middagen door dhr. Wim Eggens van Zeggenschap.nu. In het traject hebben eveneens diverse leden van
lokale raden geparticipeerd. Onderwerpen waren onder meer de diverse communicatiestromen van de CCR
en de lokale raden en hoe de samenwerking tussen CCR en lokale raden verbeterd kan worden. Daarnaast
is ook over de inhoudelijke werkwijze van een cliëntenraad gesproken ter opfrissing van de kennis. De CCR
heeft besloten om voor het jaar 2018 eveneens ondersteuning te vragen aan de heer Eggens.
Highlights 2017
Naast de in de inleiding beschreven items waar Present in 2017 mee te maken heeft gehad, heeft 2017
grotendeels in het teken gestaan van het plan Eigen Huis op Orde. De CCR is daar bewust nauw betrokken
bij geweest vanwege de mogelijke impact hiervan op de cliënten. Omdat het financieel gezond maken van
Present een van de grote doelstellingen van de interim-bestuurder was, heeft veel in het teken gestaan van
dit onderwerp. De CCR ontving met zeer grote regelmaat een update omtrent de financiële situatie over
Present van de bestuurder. Een afvaardiging van de CCR heeft in 2017 deelgenomen aan de gesprekken
met het zorgkantoor. Ook is een afvaardiging van de CCR aanwezig geweest bij de regionale cliëntenraad
bijeenkomsten van zorgkantoor VGZ.
De volgende onderwerpen zijn in 2017 door de CCR besproken:
 Zorgleefplan
 Postmortale zorg
 Vrijwilligers
 Identiteit
 Visie op Welzijn
 Procedure Uithuizing
 Consignatieregeling (calamiteitendienstregeling bij dreigingsniveaus)
 Onderzoek naar reukloze schoonmaakproducten
 Inspiratiedag rondom thema Vrijheid op locatie Graafzicht 28-09-2017
 Medicatiebeleid
 Werkinstructie Optiscan
 Gebruik Prisma-analyse rondom calamiteiten en meldingen (d.m.v. Samenwerkingsverband
Drechtsteden)
 Trainingen (Prisma) (d.m.v. Samenwerkingsverband Drechtsteden)
 Overleg Present met de gemeente Leerdam en Molenwaard over het samen optrekken rondom
welzijn (m.b.t. activiteiten voor eigen cliënten en anderen in de gemeente)
 Samenwerkingsvormen met externe partijen voor onder meer inkoop en vastgoed
 Team Samen Sterk
 Procedure Melding calamiteiten, geweld en ontslag bij disfunctioneren
 Houden van Huiskamergesprekken / Torengesprekken door CR-leden
 CQ-metingen
 Ontruimingsplannen
 Toegangsbeleid
 Procedure afstorten kasgeld bij bank
 Eigen Huis op Orde-tour (9/10/17, informeren en gebruik maken van informatie van medewerkers)
 Gebruik Toetsingskader IGZ indicatoren m.b.t. thema’s Persoonsgerichte Zorg, Deskundige
Zorgverlener en Sturen op Kwaliteit en Veiligheid voor alle locaties
 Financiële gegevens: begroting, jaarrekening, managementrapportages
 Ontwikkeling Meerjarenbeleidsplan ( MJBP) gericht op organisatie en inzet van personeel
 Meerjarenpersoneelsplanning en –begroting (in relatie tot Strategisch Opleidingsplan)
 Terugdringen extern ingehuurd personeel
 Nieuwe en tijdelijke functies
 Manager Welzijn, MT functie (v/h Functie Coördinator welzijn & vrijwilligersbeleid, geen MT-functie)
 Profielschets bestuurder
 Profielschets –leden Raad van toezicht
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Zorgbrede Governancecode
ICT-Plan
Privacy en datalekken
Inzet van marketingbureau ZorgfocuZ om Present goed zichtbaar te maken voor verwijzers en
cliënten
Overproductie onder controle houden
Inzet vpt/mpt – onderzoek hoe deze meer in te zetten
Telefonie (telefonie, bereikbaarheid, communicatie en kwaliteit)
Present Magazine (medewerking van Hugo Borst).
o Editie Mantelzorgen, met een artikel van een CCR-lid, tevens mantelzorger
Meedoen aan RTL-programma Woontips (voor positieve PR, Present-bewoner aan het woord).
Imagoverbetering (aannemen medewerker PR & Communicatie, interviews geven door bestuurder
voor lokale pers)
Bijeenkomst Bewegingsgerichte Zorg op 30 november 2017, bedoeld voor medewerkers, vrijwilligers
en andere belanghebbenden van Present zoals gemeenten, Rabobank, zorgkantoor.
Project Waardigheid en Trots 2017. Dit project bestond uit de thema’s:
o woon- en leefritme (nieuw woonleefplan)
o verbinding (communicatie en informatievoorziening naar de mantelzorgers van de cliënten
toe, d.m.v. het cliëntportaal)
o regelarm (terugdringen administratieve lasten (onder meer door digitaal dossier)
Aanvragen deel van de 100 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de overheid, aan de hand van
een scanrapportage Henk-Jan Tromp, Waardigheid en Trots)
Inzet twee coaches (strategisch en operationeel), vooral op de werkvloer bij Emma en Graafzicht
(betaald vanuit extra middelen uit Kwaliteit Verpleeghuizen Waardigheid en Trots)
Aanvraag extra middelen in het kader van Waardigheid & Trots 2018 (EUR 200.000) met name
betrekking hebbende op de evaluatie van de pilots en de uitrol naar andere locaties van Present.
Pilots: Visie op Vrijheid, Woonleefplan, Doelgericht Communiceren (het goede gesprek), creëren
visie op inzet Domotica.
Gesprekken met gemeente voor gelden voor Zorginfrastructuur.

Adviezen
Op een aantal onderwerpen is door de CCR advies uitgebracht conform de bevoegdheid van de WMCZ:
 Op 17 maart 2017 geeft de CCR een positief advies op de benoeming van de interim-bestuurder
mw. Christel Deckers.
 Op 6 juli 2017 gaat de CCR akkoord met de procedure legionellapreventie. Hij ziet wel af van het
recht op het geven van verzwaard advies
 Op 6 juli 2017 gaat de CCR, na de gegeven uitleg door de bestuurder akkoord op de Procedure
Melding calamiteiten, geweld en ontslag bij disfunctioneren. De CCR ziet af van het recht om
verzwaard te adviseren
 Op 7 september 2017 geeft de CCR een positief advies op het beleid en visie Kleinschalig Wonen.
De CCR heeft zich daarbij hard gemaakt dat het meehelpen bij het bereiden van de warme maaltijd
een welzijnsactiviteit blijft, daar waar dat mogelijk is.
 Op 7 september 2017 geeft de CCR een positief advies op het Project Schoon. De CCR wordt over
de uitvoering van het plan geïnformeerd door informatie uit diverse evaluaties en informatie vanuit
de cliënten en hun naasten.
 Op 15 september 2017 geeft de CCR een positief advies op de regeling Regionale
Klachtenprocedure Drechtsteden, na de afspraak dat twee keer per jaar de aard van de klachten en
het functioneren van de interne klachtenfunctionaris, tevredenheid cliënten en verbeteringen in de
organisatie naar aanleiding van die klachten geëvalueerd zullen worden.
 Op 8 december 2017 geeft de CCR een reactie op de verzwaarde adviesvraag rondom
Toegangsbeleid. Dit betreft het beschreven toegangsbeleid bij alle locaties, samengevoegd in één
document. De CCR ziet graag in de toekomst een uniform beleid en een centraal punt voor
informatievoorziening zoals bijvoorbeeld het servicepunt (Present Advies) dat 24u per dag, 7 dagen
per week bereikbaar is.
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Bijlage D

Jaarverslag klachten 2017

Inleiding
Binnen de organisatie Present heeft sinds oktober 2017 de bestuurssecretaris de taak om interne klachten
in behandeling te nemen en tot een oplossing te komen. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de klachten die
in 2017 zijn gemeld door cliënten, familieleden namens cliënten en medewerkers van Present. Wegens
privacyregels worden er geen namen van cliënten, familieleden of medewerkers genoemd.
Externe klachtencommissie
Er zijn in 2017 geen klachten door cliënten van Present ingediend bij de externe Klachtencommissie waarbij
Present is aangesloten.
Klachten
In 2017 zijn in totaal 8 klachten ingediend. Onderstaande grafiek geeft de verdeling aan:

Medewerkers
2

Clienten 3

Familie 3

De ingediende klachten zijn gevarieerd qua aard:
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overig 1
P&O: proeftijd
1

medisch 2

schoonmaak 1
correcte
gegevens 1

eten 2

Toelichting op de klachten en de behandeling:
Wie
Omschrijving klacht
Medewerker
Te late bezorging van het
Datum klacht: 29-12-2017
Present magazine thema
feestdagen. De bezorging vond
plaats na de kerstdagen.

Client
Datum klacht: 20-11-2017

Familielid
Datum klacht: 27-11-2017 & 2112-2017

De Present magazines zijn op
de locaties Emma/Meesplein,
Hof van Ammers en Graafzicht
op 22-12-2017 afgeleverd. Op
Open Vensters heeft de
verspreiding plaatsgevonden
vanaf 28-12-2017.

Mevrouw heeft een complicatie
opgelopen door verkeerde
medicatie toediening.
Mevrouw heeft hierdoor te
maken met extra kosten naast
fysiek ongemak.

Afgehandeld

Mevrouw ontvangt nog steeds
de activiteitenlijst haar moeder
op 25-10-2017 overleden is.

Afgehandeld;

Op 21-12-2017 weergave dat
mevrouw nog steeds de lijst
ontvangt en dat bij de
Jaarverslaggeving 2017

Behandeling
Afgehandeld

De fouten rondom de
medicatie worden erkend. Met
de apotheek zijn aanvullende
afspraken gemaakt omtrent de
werkwijze bij herhaalrecepten.
Ook is de casus besproken in
de teams om herhaling te
voorkomen. Mevrouw ontvangt
een financiële tegemoetkoming in verband met de
extra onkosten.

Welzijn maakt voortaan
gebruik van adressenbestand
dat Cliëntadministratie
aanlevert en dat actueel is.
De geestelijk verzorger heeft
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Wie

Omschrijving klacht
herdenkingsbijeenkomst
overleden cliënten een oude
lijst is gebruikt waar haar
moeder niet op vermeld stond.

Behandeling
aangegeven de verkeerde lijst
te hebben gebruikt en biedt
zijn excuses hiervoor aan. De
fout is z.s.m. nadat dit bekend
werd hersteld.

Familielid
Datum klacht: 01-11-2017

Mevrouw bezoekt minimaal 2
keer per week haar moeder.
Het valt mevrouw op dat het
onvoldoende schoon is en ook
het wassen van kleding
verloopt niet goed (verkeerd
gewassen, kledingstukken die
kwijt raken).

Afgehandeld.

Mevrouw is teleurgesteld dat zij
tijdens haar proeftijd ontslagen
is.

Afgehandeld

Medewerker
datum klacht: 26-10-2017

Familielid
Datum klacht: 17-10-2017

Cliënt
Datum klacht: 04-09-2017

Meneer heeft een klacht over
de verzorging van zijn vader.
Vindt dat de huisarts niet de
goede verzorging en medicatie
heeft voorgeschreven.

Variatie in het eten is beperkt:
5 keer bonen binnen 10 dagen.

Op Meesplein is per 01-122017 een andere medewerker
huishouding aan het werk. De
medewerkers zorg verzorgden
ook het linnengoed. Ook dat is
per 01-12-207 veranderd: een
medewerker linnendienst is
dit op Meesplein gaan
verzorgen.

Toegelicht is wat proeftijd
inhoud en waarom mevrouw
minder passend is binnen het
team. Er is vanuit P&O
nogmaals contact geweest
met mevrouw om een en
ander toe te lichten.
Afgehandeld.
De casus is besproken met de
huisarts. Op 20-11-2017 heeft
overleg plaatsgevonden met
meneer door locatieleider en
bestuurder. Vader van meneer
was terminaal en meneer had
moeite om dit te accepteren.
Afgehandeld
Aan de keuken is dit signaal
doorgegeven.

Client
Datum klacht 15-04-2017

Eten is koud en daardoor niet
lekker

Afgehandeld
Aan de keuken is dit signaal
doorgegeven.
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Bijlage E

MIC verslag 2017

Inleiding
Dit is het jaar overzicht van de Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC) 2017. Eerst worden de jaartotalen
per afdeling weergegeven. Dit wordt afgesloten met de jaarcijfers voor Present.
Ter vergelijking zijn de cijfers van het vorige jaar vermeld. Er is een flinke toename in het aantal MIC
meldingen in 2017 in vergelijking met 2016. Hieruit kunnen we niet concluderen dat er meer incidenten
hebben plaatsgevonden. In 2017 is er meer aandacht naar de MIC uitgegaan en zijn de aandachtsvelders
actief in hun teams gaan terugkoppelen. Dit heeft de meldingsbereidheid gestimuleerd en vergroot, met als
resultaat veel meer meldingen.
Ook moet de kanttekening geplaatst worden dat de cijfers van 2017 direct vanuit ONS zijn gedestilleerd,
zonder verdere bewerking. In sommige gevallen zijn van één en hetzelfde
incident meerdere
meldingsformulieren in ONS geregistreerd, bijvoorbeeld omdat meerdere medewerkers betrokken waren bij
een incident, die dubbelingen zijn in deze cijfers niet gecorrigeerd.
De meldingen per locatie
De aandachtsvelders maken inmiddels maandelijks een analyse van de MIC meldingen voor hun team,
welke zijn besprekingen in het teamoverleg.
De aandachtsvelders MIC komen per locatie 4 keer per jaar bijeen om tendensen met elkaar te bespreken.
De MIC commissie die werkt met de informatie van geheel Present is in september bijeen geweest. In
september is vooral gesproken over procedurele kwesties.
Vanaf 2018 komt de Present brede veiligheidscommissie 4 keer per jaar bijeen. Op verzoek van de
apotheker van der Veer sluit hij ook aan in het MIC overleg. Om zo samen de medicatiefouten te kunnen
analyseren en snel oplossingen te kunnen doorvoeren.
Daarnaast is afgesproken dat:
Afspraken die gemaakt worden omtrent bv vallen/ medicatie worden vastgelegd in het zorgplan en
besproken tijdens
MDO. Ervaar je problemen, maak er gedeelde problemen van met cliënt of
vertegenwoordiger.
Medicatie alleen mag worden gegeven als ze vermeld staan op de deellijsten. Deellijsten mogen niet
handmatig worden aangepast, dan moet er een nieuwe deellijst worden aangevraagd. Ook wordt er niet
ingegaan op medicatie veranderingen van mantelzorger. Neem deze verantwoordelijkheid niet en stel familie
zelf verantwoordelijk. Ook zelfzorgmedicatie valt niet onder onze taak om dit aan te reiken.
Emma
Zorgthuis
Vallen
Medicatie
Overig
Totaal

Totaal 2016
108 (25%)
290 (67%)
33 (8%)
431

Totaal 2017
232 (30%)
484 (62%)
64 (8%)
780

Totaal 2016
69 (46%)
57 (39%)

Totaal 2017
206 (54%)
120 (31%)

Kleinschalige zorg
Vallen
Medicatie
Jaarverslaggeving 2017
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Overig
Totaal

22 (15%)
148

58 (15%)
384

Totaal 2016
97 (27%)
251 (71%)
7 (2%)
355

Totaal 2017
168 (27%)
445 (72%)
9 (1%)
622

Totaal 2016
77 (45%)
46 (27%)
48 (28%)
171

Totaal 2017
174 (54%)
80 (25%)
70 (21%)
324

Totaal 2016
20 (25%)
58 (73%)
2 (2%)
80

Totaal 2017
59 (32%)
118 (64%)
7 (4%)
184

Totaal 2016
19 (42%)
23 (51%)
3 (7%)
45

Totaal 2017
42 (57%)
26 (35%)
6 (8%)
74

Totaal 2016
59 (36%)
102 (63%)
1 (1%)
162

Totaal 2017
192 (61%)
99 (32%)
22 (7%)
313

Totaal 2016
73 (49%)
57 (38%)
20 (13%)
150

Totaal 2017
97 (43%)
97 (43%)
30 (13%)
224

Graafzicht
Zorgthuis
Vallen
Medicatie
Overig
Totaal
Kleinschalige zorg
Vallen
Medicatie
Overig
Totaal

Hof van Ammers
Zorgthuis
Vallen
Medicatie
Overig

Kleinschalige zorg
Vallen
Medicatie
Overig

Open Vensters
Zorgthuis
Vallen
Medicatie
Overig

Kleinschalige zorg
Vallen
Medicatie
Overig

Jaarverslaggeving 2017
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Wat hierbij opvalt
Bij vier van de vijf Present locaties zien we iets minder dan een verdubbeling van het aantal meldingen. Bij
Hof van Ammers Zorgthuis is er sprake van een ruime verdubbeling. Complimenten aan de
aandachtsfunctionaris en dit team voor hun meldingsbereidheid.
Daarnaast valt op dat Emma, Meesplein en Graafzicht bij KSW de medicatie incidenten gemiddeld minder
meldingen hebben en dat de overige meldingen daar juist iets hoger zijn. Overige meldingen hebben vaak te
maken met verbale en non-verbale agressie.
Tot slot is het opvallend dat Zorgthuis Open Vensters hele andere percentages laat zien dan de andere
Zorgthuis teams. Bij de Zorgthuis teams van Emma, Graafzicht en Hof van Ammers verzorgen
medicatiefouten een hoog percentage (boven de 60%) bij OV is dat slechts 32%. Bij de Zorgthuis teams van
Emma, Graafzicht en Hof van Ammers is het percentage wat te maken heeft met vallen rond de 30% bij OV
is dat 61%. Dit is aanleiding voor nader onderzoek. Zegt dit iets over verschillen in werkwijze of verschillen in
populatie en of kunnen we iets van elkaar leren?
Meldingen Present Totaal
Het aantal MIC meldingen is in 2017 gestegen met 188% ten opzicht van 2016. Hieruit kan niet worden
geconcludeerd dat er meer incidenten zijn geweest. De aandachtsfunctionarissen hebben meer
teruggekoppeld in de teams betreffende de gedane meldingen van het team waardoor de
meldingsbereidheid is vergroot. De complimenten hiervoor. Het is belangrijk dat er wordt gemeld omdat we
er dan wat van kunnen leren met elkaar. Voor 2018 is de uitdaging om bij het melden meer te analyseren
wat heeft gemaakt dat dit incident kon gebeuren zodat we nog beter verbeteracties kunnen inzetten om een
soortelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen. De MIC commissie heeft op zich genomen om het
formulier zodanig aan te passen dat de analyse wordt gefaciliteerd.

Vallen
Medicatie
Overig

Totaal 2015
623 (43%)
723 (49%)
126 (8%)
1.472

Totaal 2016
522 (36%)
884 (57%)
136 ( 9%)
1.542

Totaal 2017
1170 (40%)
1469 (51%)
265 (9%)
2.904

Bij KSW zien we een lichte stijging in overige meldingen. De MIC commissie gaat in 2018 de ontwikkelingen
in deze categorie bij deze doelgroep goed volgen.
Daarnaast gaat de MIC commissie onderzoeken hoe we de gegevens per team eenvoudiger kunnen
ontsluiten voor de aandachtsfunctionaris omdat deze medewerkers hier nu heel erg veel tijd aan kwijt zijn.
Deze tijd kunnen we beter besteden aan daadwerkelijke verbeterplannen.

Jaarverslaggeving 2017
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1

8.332.308
8.332.308

9.009.412
9.009.412

2
3
4

152.078
1.418.800
3.046.011
4.616.889

0
1.251.635
2.691.895
3.943.530

12.949.197

12.952.942

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1.373
2.014.424
-1.080.788
1.859.151
2.794.160

1.373
1.814.424
-1.624.295
1.805.197
1.996.699

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

5

Voorzieningen

6

295.600

447.753

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

5.211.309

5.761.309

2
8

0
4.648.128
4.648.128

205.425
4.541.756
4.747.181

12.949.197

12.952.942

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

11

20.953.242

19.926.457

Subsidies (exclusief Wmo)

12

766.671

1.169.157

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.632.968

1.302.342

23.352.881

22.397.956

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

15.071.435

16.002.996

Afschrijvingen op materiële vaste activa

15

714.485

707.946

Overige bedrijfskosten

16

6.479.884

6.712.149

Som der bedrijfslasten

22.265.804

23.423.091

BEDRIJFSRESULTAAT

1.087.077

-1.025.135

-289.616

-302.946

797.461

-1.328.081

2017
€

2016
€

4.185
0
200.000
543.507
49.769
797.461

-30.949
-129.032
0
-1.231.539
63.139
-1.328.381

Financiële baten en lasten

17

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Gastvrij B.V.
Bestemmingsreserve egalisatie rente
Bestemmingsreserve Eigen huis op orde
Bestemmingsfonds aaanvaardbare kosten
Algemene reserve Zorg - en Dienstverlening
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref.

2017
€

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutatie reserve egalisatie rente
- mutaties voorzieningen

€

1.087.077

15
6

714.485
0
-199.802

-1.025.135

707.946
-129.032
73.317
514.683

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Ontvangen interest
Betaalde interest

-167.165

-72.561

2
9

-357.503
92.021

-36.939
497.306
-432.647
1.169.113

17
17

5.646
-295.262

1

-173.914
-159.012

-164.712
-37.381

7

-488.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

15.938
-189.852

-37.381

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

387.806
14.902

-289.616
879.497

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

652.231

3

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

4
4

3

-162.147

-488.000
-488.000

-488.000

354.116

-809.159

2.691.895
3.046.011
354.116

3.501.054
2.691.895
-809.159

Toelichting:
Vanwege het positieve resultaat 2017 steeg de stand van de geldmiddelen aanzienlijk.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
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 KvKnummer 50741632.
De belangrijkste activiteiten zijn intramurale - en extramurale zorgverlening, verhuur van appartementen
en overige ruimten en het verstrekken van maaltijden en catering.
Naast Stichting Zorggroep Albasserwaarde 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
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
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.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.
Consolidatie
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.
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 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
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.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Zorggroep
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
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.
Immateriële en materiële vaste activa
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.
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van xx. 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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële instrumenten
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’.

Vorderingen
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
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 (algemeen)
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.

Schulden
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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
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
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.

Personele kosten
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.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en
aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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.
5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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.
5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de weten regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

6.147.759
1.311.395
873.154

6.445.247
1.467.165
1.097.000

Totaal materiële vaste activa

8.332.308

9.009.412

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen

9.009.412
37.381
714.485
0

9.555.211
164.712
707.946
2.565

Boekwaarde per 31 december

8.332.308

9.009.412

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

Toelichting:
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 2017. 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. Daarnaast zijn de uitgangspunten van de berekeningen (zie hierna) door rekening te houden met het volledig
wegvallen van de subsidie Zorginfrastructuur en een budgetkorting van 10% met ingang van 2018 zeer behoudend. 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 Afbouw van de intramurale capaciteit conform het ‘afbouwschema’ van het zorgkantoor
o Volledige extramuralisering van ZZP 1 t/m 3
o Verhuur van een deel van de intramurale capaciteit
o Generieke budgetkorting van 10% met ingang van 2018
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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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ
t/m 2014
€

2015
€

2016
€

2017
€

Saldo per 1 januari

0

0

-205.425

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
0

17.991
187.434
205.425

152.078

152.078
17.991
187.434
357.503

Saldo per 31 december

0

0

0

152.078

152.078

-205.425
152.078

c

Stadium van vaststelling:

totaal
€

a

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

31-dec-17
€

31-dec-16
€

152.078
0
152.078

0
205.425
-205.425

31-dec-17
€

31-dec-16
€

19.139.920
18.987.842

17.863.136
18.068.561

152.078

-205.425

31-dec-17
€

31-dec-16
€

516.144
523.486
276.664
102.506

475.117
109.681
538.121
128.716

1.418.800

1.251.635

Toelichting:
De correctie op het budget 2016 betreft met name de vergoeding van de overproductie.

3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:restant subsidie zorginfrastructuur
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen en overige overlopende activa
Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 21.279
Over 2017 is met betrekking tot het subsidie 2017 nog geen voorschot ontvangen, dat zal na indiening van de afrekening gaan
plaatsvinden.
De vooruitbetaalde bedragen waren vorig jaar hoger vanwege per balansdatum vooruitbetaalde huurkosten en pensioenpremies.
Dit is ultimo 2017 niet aan de orde.

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

3.035.662
10.349

2.679.441
12.454

Totaal liquide middelen

3.046.011

2.691.895

Toelichting:
In de liquide middelen is een vermogensrekening begrepen van € 1.549.591 Alle liquide middelen zijn vrij besteedbaar met
uitzondering van de vermogensrekening waar een boetebeding op zit.

Pagina

9

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
5. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

1.373
2.014.424
-1.080.788
1.859.151

1.373
1.814.424
-1.624.295
1.805.197

2.794.160

1.996.699

Totaal groepsvermogen
Kapitaal
Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Kapitaal

1.373

0

0

1.373

Totaal kapitaal

1.373

0

0

1.373

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Bestemmingsreserves:
Huisvesting
Eigen huis op orde

1.814.424
0

0
200.000

0
0

1.814.424
200.000

Totaal bestemmingsreserves

1.814.424

200.000

0

2.014.424

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten

-1.624.295

543.507

0

-1.080.788

Totaal bestemmingsfondsen

-1.624.295

543.507

0

-1.080.788

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Algemene reserves:
Woningen
Zorg & Dienstverlening
Ouderenhuisvesting
AV Gastvrij B.V.

720.634
1.251.871
22.011
-189.319

0
49.769
0
4.185

0
0
0
0

720.634
1.301.640
22.011
-185.134

Totaal algemene en overige reserves

1.805.197

53.954

0

1.859.151

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
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
1-jan-2017
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

- wachtgeldverplichtingen
- jubileumverplichtingen
- ort over vakantiedagen

120.745
102.008
225.000

0
6.607
0

21.415
7.638
129.707

0
0
0

99.330
100.977
95.293

Totaal voorzieningen

447.753

6.607

158.760

0

295.600

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar
Toelichting per categorie voorziening:

29.630
189.993
75.977

Voorziening wachtgeldverplichtingen
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.
Voorziening jubileumverplichtingen
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.
Voorziening ort over vakantiedagen
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.
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

5.211.309
0

5.761.309
0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

5.211.309

5.761.309

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

6.249.309
0
488.000

6.737.309
0
488.000

Stand per 31 december

5.761.309

6.249.309

550.000

488.000

5.211.309

5.761.309

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

550.000
5.211.309
3.011.309

488.000
5.761.309
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. Er is voor 2017 sprake van een solvabiliteitseis van 17% (balansratio). Hier wordt per
balansdatum 2017 aan voldaan.
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8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Nog te betalen eindejaarsuitkering
Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen/-uren
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te besteden impulsgelden verpleging
Overige schulden

482.579
550.000
237.521
41.872
2.267
56.744
95.293
36.511
415.522
475.435
922.265
1.332.119

698.602
488.000
551.937
321.050
0
0
125.000
70.000
432.323
416.310
0
1.438.534

Totaal overige kortlopende schulden

4.648.128

4.541.756

Toelichting:
Belastingen en schulden terzake pensioenen
De schulden uit hoofde van belastingen en pensioenen waren ultimo 2016 hoger doordat afdrachten over eerdere perioden nog
niet volledig waren betaald.
Eindejaarsuitkering
Door Cao-wijzigingen 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
Vanwege een aanpassing van de sociale lasten is de schuld aan vakantiedagen gestegen.
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 € 922.265 gereserveerd op de balans ter dekking van de in 2018 te maken kosten.
Overige schulden
De overige schulden hebben betrekking op vooruitontvangen bedragen en verplichtingen waar per balansdatum nog geen factuur
voor is ontvangen.

9. Financiële instrumenten
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 renteswap vertegenwoordigt ultimo boekjaar een negatieve marktwaarde van € 63.781,61. De
rente swap loopt tezamen met de rentevast periode van de lening per 3 april 2018 af.
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.
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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
2018
868.000
805.000
430.000

Omvang
verplichting
komende 5 jaar
€ 4.340.000
€ 4.025.000
€ 2.150.000

Omvang
Einddatum
verplichting
huurcontract
resterende jaren
€ 8.680.000
2032
€ 8.050.000
2030
€ 4.300.000
2030

Open Vensters
Emma (Broekgraaf en Meesplein)
Hof van Ammers

€
€
€

Totaal

€

2.103.000

€ 10.515.000

€ 21.030.000

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
contante
waarde, omdat het effect hiervan per saldo nihil is.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
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.

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
Macrobeheersinstrument opbrengsten zorgprestaties zorgverzekeringswet
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 2017 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 2017.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

8.948.860
0
2.503.613

3.247.870
0
1.780.705

2.249.845
0
1.152.845

0
0
0

0
0
0

14.446.575
0
5.437.163

Boekwaarde per 1 januari 2017

6.445.247

1.467.165

1.097.000

0

0

9.009.412

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

0
0
297.488
0
0

0
0
155.770
0
0

37.381
0
261.227
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

37.381
0
714.485
0
0

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

0
0
0

112.425
0
112.425

0
0
0

0
0
0

0
0
0

112.425
0
112.425

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-297.488

-155.770

-223.846

0

0

-677.104

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

8.948.860
0
2.801.101

3.135.445
0
1.824.050

2.287.226
0
1.414.072

0
0
0

0
0
0

14.371.531
0
6.039.223

Boekwaarde per 31 december 2017

6.147.759

1.311.395

873.154

0

0

8.332.308

3,33/5%

5/14,3/10/20%

10/16.7/20%

0,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Rabobank
Woonzorg Ned.
Totaal

13-mei-08
1-apr-00

12.200.000
45.585

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2016
2017
%

25
10

lineair
lineair

4,41%
6,00%

€
6.222.000
27.309
6.249.309

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2017
over 5 jaar
2017

€
0
0
0
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€
488.000
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€
5.734.000
27.309
5.761.309

Resterende
looptijd in
jaren eind
2017

Aflossingswijze

€
2.984.000
27.309
3.011.309

Aflossing
2018

Gestelde
zekerheden

€
16
0

lineair
lineair

550.000 1e hypotheek
0 geen
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:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo
Budget impulsgelden verpleging
Nog te besteden na 2017
Overige zorgprestaties
Totaal

997.507
-922.265

2017
€

2016
€

2.358.764
18.142.413
186.594
75.242
190.229

1.696.746
17.863.136
174.936
0
0
191.639

20.953.242

19.926.457

Toelichting:
Opbrengsten zorgverzekeringswet
De opbrengsten zorgverzekersingswet bestaan uit wijkverpleging (€ 2.050.591 miljoen) en eerstelijns verblijf (€ 308.173 miljoen). In
2016 werden de opbrengsten eerstelijns verblijf uit een subsidieregeling gefinancierd en zijn de opbrengsten (€ 380.511 in 2016) in de
rubriek subsidies verantwoord. Het restant van de toename ten opzichte van 2016 is te verklaren door meer productie.
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
De toename van de opbrengsten uit hoofde van Wlz-zorg wordt met name veroorzaakt door een verhoging van de tarieven.

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Subsidies WLZ/ Zvw-zorg
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies

523.486
243.185

880.505
288.652

Totaal

766.671

1.169.157

Toelichting:
Het lager bedrag aan subsidies WLZ/Zw-zorg werd veroorzaakt door een andere verwerking van het budget 1e lijnszorg. Zie hiervoor
de toelichting bij post 16. De overige subsidies betreffen het stagefonds, praktijkleren en het sectorfonds.

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Maaltijden en catering
Overige diensten
Verhuur appartementen en servicekosten incl. gastverblijven
Overige opbrengsten waaronder verhuur onroerend goed
Overige opbrengsten waaronder baten en lasten voorgaande jaren
Totaal

2017
€

2016
€

581.339
117.169
442766
215.586
276.108

629.948
124.444
321135
213.259
13.556

1.632.968

1.302.342

Toelichting:
het aantal gemiddeld verhuurde appartementen is in de loop van 2017 gestegen. In overige opbrengsten is tevens een voorschot
ad € 100.000 op de compensatievergoeding herstelkader rentederivaten en € 118.837 aan baten en lasten voorgaande jaren begrepen. Deze baten en lasten voorgaande jaren hebben met name betrekking op afrekeningen van energiekosten en een afrekening
servicekosten van een locatie van Philadelphia.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

10.258.427
1.685.142
791.672
511.168
13.246.410
1.825.025

10.454.348
1.657.601
830.840
627.707
13.570.496
2.432.500

Totaal personeelskosten

15.071.435

16.002.996

275

284

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting:

Algemeen
De gemiddelde personeelskosten (exclusief overige personeelskosten) bedragen € 46.649 (over 2016 € 45.573).
Pensioenpremies
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 2018 bedroeg de dekkingsgraad 103,0%. Het
vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan (maart 2017) in het jaar 2026
hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. 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.

Personeel niet in loondienst
Het aantal ingehuurde uitzendkrachten is over 2017 fors gedaald.

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

714.485

707.946

Totaal afschrijvingen

714.485

707.946

2017
€

2016
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.116.160
1.311.588
686.446
1.267.547
2.112.952
-14.809

1.115.201
1.267.617
685.269
1.279.134
2.156.364
208.564

Totaal overige bedrijfskosten

6.479.884

6.712.149

16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Exclusief de dotaties en vrijval voorzieningen waren de overige bedrijfskosten ongeveer gelijk aan 2016.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN

17. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

5.646
5.646

15.938
15.938

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-295.262
-295.262

-318.884
-318.884

Totaal financiële baten en lasten

-289.616

-302.946

2017
€

2016
€

39.083
9.443
0
109.327

34.726
18.102
0
133.784

157.853

0

18. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:
1.
2.
3.
4.

Controle van de jaarrekening
Overige controle - en advieswerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
niet - controlediensten

Totaal honoraria accountant
Toelichting:
De kosten voor niet-controlediensten hebben betrekking op administratieve dienstverlening.

19. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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5.1.9. WNT-VERANTWOORDING

20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT

J.A.P.M. Maas
Bestuurder
1-okt-16
31-dec-16
Nee
0%

W. de Jong
Bestuurder
1-jan-17
28-feb-17
Ja
100%

M. Verboom
Bestuurder
1-feb-02
31-dec-16
Nee
0%

1.869
0
0
1.869

13.576
0
0
13.576

0
0
0
0

0
1.869

1.282
14.858

0
0

0

19.559

0

0
29.058

0
14.848

75.000
75.000

Ja
100%

Nee
0%

Ja
100%

24.797
0
0
24.797

0
0
0
0

126.090
0
0
126.090

2.392
27.189

0
0

10.757
136.847

30.164

0

120.000

12 Toepasselijk bezoldigingsmaximum
13 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
14 Toepasselijke bezoldigingsmaximum
2016
1 (Fictieve) dienstbetrekking?
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
3 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
4 Winstdelingen en bonusbetalingen
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

1
2
3
4
5

Leidinggevende topfunctionarissen die regeling voor ingehuurde topfunctionarissen toepassen met bezoldiging
boven € 1.700
C.H.M.A.
Deckers
Functie (functienaam)
Bestuurder a.i.
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
1-mrt-17
In dienst tot (datum einde functievervulling)
heden
Uurtarief
63
Totale bezoldiging
105.000

6 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

221.000

7 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
8 Toepasselijke bezoldigingsmaximum

0
75.000

2016
1 Uurtarief
2 Totale bezoldiging

0
0

3 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

0

Toelichting
De functionarissen J.A.P.M. Maas en M. Verboom hebben in 2017 geen bestuurstaken verricht. De vermelde bedragen hebben
betrekking op een afrekening van vakantietoeslag (J.A.P.M. Maas) en een uitkering in verband met beëndiging van het
dienstverband (M. Verboom) die in 2017 zijn uitbetaald.

Pagina

19

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.1.9. WNT-VERANTWOORDING

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

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
N. Bikker
Functie (functienaam)
Voorzitter
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
1-sep-10
In dienst tot (datum einde functievervulling)
heden
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
8.250
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
0
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT
8.250

J. Mans
lid RvT
1-jan-07
12-sep-17

L.P.T. Verwijmeren
lid RvT
1-sep-10
12-sep-17

3.000
0
3.000

3.000
0
3.000

18.150

8.453

8.453

0

0

0

6.000
0
6.000

6.000
0
6.000

6.000
0
6.000

12.000

12.000

12.000

A. Bosman
lid RvT
1-jan-16
heden

A. Bogerd
lid RvT
4-jul-17
heden

J. Timmer
lid RvT
4-jul-17

6.000
0
6.000

3.000
0
3.000

3.000
0
3.000

12.100

6.000

6.000

8 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

0

0

0

2016
1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

0

0

0

1
2
3
4
5
6

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum
8 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
2016
1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

heden

M. den Hartog
lid RvT
4-jul-17
heden

1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

3.000
0
3.000

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

6.000

8 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

0

2016
1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

0
0
0

4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

0

Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting
Zorggroep Present een totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft II, met een bijbehorend
bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 121.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van
Bestuur. De ontslagvergoeding voor de gewezen bestuurder L.P.T. Verwijmeren is in de WNT paragraaf van 2016 reeds
verantwoord. De uitbetaling heeft echter pas in 2017 plaatsgevonden. De bezoldiging van de gewezen bestuurder J.A.P.M. Maas
betreft een eindafrekening wegens einde dienstbetrekking in 2016. Het bezoldigingsmaximum van 2016 voor deze bestuurder
wordt inclusief deze eindafrekening niet overschreden.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.150 en voor de overige leden
van de Raad van Toezicht € 12.100. 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 2017 opgemaakt en
en vastgesteld in de vergadering van 18 april 2018.
De raad van toezicht van de Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft de jaarrekening 2017
goedgekeurd in de vergadering van 18 april 2018.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatm

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Was getekend,

J.Timmer
Voorzitter Raad van Toezicht

A.Bosman
Lid Raad van Toezicht

A.Bogerd
Lid Raad van Toezicht

M. den Hartog
Lid Raad van Toezicht

Dr.C.M.H.A. Deckers MBA
Bestuurder A.I,
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

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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Nr. 419
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te Ameide
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi
(RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde resultatenrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT) 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving andere informatie, die
bestaat uit:
 het jaarverslag;
 de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en dat de overige gegevens alle informatie bevat die op
grond van de RvW is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of Stichting Zorggroep Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om Stichting Zorggroep
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling
Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:


het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten.
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Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Zorggroep Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 18 april 2018

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
drs. F. van der Plaat RA

