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Voorwoord
ZGR legt met dit jaardocument verantwoording af over haar activiteiten in 2017.
Daarnaast blikken we vooruit op de ontwikkelingen en verwachtingen voor het huidige jaar. ZGR vindt
het belangrijk om externe- en interne stakeholders te informeren en mee te nemen in ontwikkelingen
en zo te laten zien waar we als organisatie (voor) staan. Bij mijn aantreden in mei 2017 heb ik een
warm welkom ervaren en trof ik een cultuur aan van ‘met elkaar en voor elkaar’. Dat is een mooi
uitgangspunt voor de projecten en uitdagingen waar ZGR voor staat.
In 2017 is het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit is een leidraad voor de
verpleeghuiszorg met handvatten en ruimte om te leren en te verbeteren. Naar aanleiding van dit
nieuwe kader is ZGR samen met drie zorgaanbieders in de regio een Lerend Netwerk gestart. Hierin
wil ZGR invulling geven aan de eigen ambities voor kwaliteit. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
heeft daarnaast een politieke discussie op gang gebracht, waardoor er de komende jaren extra geld,
bedoeld voor de inzet van meer personeel, naar de ouderenzorg gaat. In 2018 zal naar verwachting
het kwaliteitskader voor de wijkverpleging worden vastgesteld.
Kwaliteit zien we duidelijk terug na de renovaties van de locaties ZGR Swaenewoerd en
ZGR Angeli Custodes. Na een intensieve periode zijn daar de renovatie en verbouwing voltooid,
waardoor ZGR op beide locaties weer de beste zorg kan bieden. We zijn dan ook erg blij met het
mooie resultaat. Voor de locaties ZGR Stevenserf en Stevenskamp heeft ZGR plannen voor
uitbreiding en herontwikkeling. De uitbreiding van ZGR Stevenserf zal in 2018 worden verwezenlijkt en
voor ZGR Stevenskamp wordt de visievorming en het voorlopig ontwerp in 2018 gerealiseerd.
In 2017 is ZGR doorgegaan met de implementatie van het strategisch plan (2016-2020) getiteld
‘Aangenaam, vitaal en zelfredzaam ouder worden in het hart van Salland’. Daarmee is ook de transitie
van Zorggroep Raalte naar ZGR in gang gezet. Met de nieuwe naamgeving willen we benadrukken
dat we één organisatie zijn en zo onze herkenbaarheid in Salland vergroten. Doordat ZGR met
eenduidige namen en logo’s werkt, is voor de buitenwacht in één oogopslag duidelijk welke vormen
van zorg en ondersteuning ZGR biedt. Op financieel gebied heeft ZGR 2017 met een positief resultaat
afgesloten. Dat is mooi, want 2018 staat in het teken van investeren.
Tot slot wil ik hier graag mijn dank en waardering uitspreken aan alle medewerkers en de vele
vrijwilligers voor hun grote inzet en warme betrokkenheid bij onze cliënten en bewoners. In de zorg
gaat het vaak over geld en regels. Maar waar het werkelijk om draait, is liefde en aandacht.

dr. L. (Loes) Kater MBA
Directeur-bestuurder
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1.

Profiel van de Organisatie

In onderstaand hoofdstuk stellen wij ZGR kort aan u voor. Want wie zijn we nou eigenlijk en wat maakt
ons werk zo waardevol?
Naam instelling: ZGR

Adres: Kerkstraat 3

Postcode: 8102 EA

Plaats: Raalte

Telefoon: 0572 74 40 50

Mailadres: info@zgr.nl

KvK-nummer: 05072572

Btw-nummer: 8120.69.237.B01

Website: www.zgr.nl

Rechtspersoon: Stichting

1.1.

Over ZGR

ZGR is een serviceorganisatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Door middel van ons
uitgebreide welzijnsaanbod, professionele ondersteuning thuis en 24/7 zorg- en ondersteuning op
onze woonzorglocaties begeleiden wij senioren in het hart van Salland bij goed leven in eigen regie.
Bij ZGR staat de cliënt centraal. Zij vertellen over hun beeld van goed leven en een mooie oude dag,
wij luisteren. Niet alleen met onze oren, maar vooral met ons hart. ZGR luistert en verbindt deze
woorden met die van anderen: familieleden, mantelzorgers en dorpsgenoten. Op die manier stemmen
we onze dienstverlening zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften van onze cliënten. Maatwerk
noemen we dat.
Dagelijks werken onze ruim vijfhonderd medewerkers met passie en bevlogenheid om in deze wensen
en behoeften te kunnen voorzien. Daarbij worden zij ondersteund door ruim zeshonderd enthousiaste
vrijwilligers. Samen dragen zij bij aan de realisatie van onze strategie: “aangenaam, vitaal en
zelfredzaam ouder worden in het hart van Salland.”
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1.2 Specialist in ouderenzorg en ondersteuning bij dementie
ZGR heeft decennia geleden gekozen om zich te focussen op ouderenzorg en ondersteuning bij
dementie, in plaats van wieg-tot-graf-zorg. Doordat we al tientallen jaren alleen voor deze specifieke
doelgroepen werken, is onze organisatie hier volledig op ingericht. Hierdoor werken er bij ZGR alleen
mensen die bewust voor de ouderenzorg hebben gekozen.
Onze medewerkers werken vanuit hun passie voor deze doelgroep en dat merken cliënten en
bewoners aan de kwaliteit van de zorg die zij ontvangen en aan de oprechte interesse die er in hen
getoond wordt. Daarbij komt dat alle kennis die onze organisatie de afgelopen decennia heeft
opgedaan steeds gericht is geweest op ouderenzorg en ondersteuning bij dementie. Het feit dat ZGR
al zolang zulke specialistische kennis en ervaring opdoet, maakt dat we ons inmiddels oprecht
specialist kunnen noemen.
Ons specialisme uit zich op vele manieren, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van meerdere
gespecialiseerde verzorgende psychogeriatrie (GVP-ers) binnen onze organisatie en door onze
specifieke keuze voor welzijn. ZGR spant zich dagelijks maximaal in voor het optimale gevoel van
welbevinden van onze cliënten, omdat we dankzij onze jarenlange ervaring weten dat welzijn de
zorgbehoefte vermindert.
ZGR werkt daarnaast met de zogenaamde Brein Omgeving Methodiek (BOM). Het inzetten van deze
methodiek richt zich op het creëren van een optimale woonomgeving voor mensen met dementie. Als
de omgeving gunstig is kan iemand beter functioneren. Daarmee neemt onrust af en zijn welbevinden
en een doelgericht gedrag weer mogelijk.
Met de verlengde openstelling van onze dagbestedingsgroepen voor dementerende ouderen kiest
ZGR ervoor om in de groeiende vraag naar deze zorgdienst te voorzien. Uit onderzoek blijkt dat
dementiepatiënten juist tegen de avond onrustig worden. Dit wordt ook wel het sundown-effect
genoemd. Door onze specialistische dagbestedingsgroepen langer open te stellen wordt het
sundown-effect bij deze groep verminderd en worden mantelzorgers verder ontlast.
1.2.

Welzijn

ZGR biedt op meerdere locaties in Salland ‘Ontmoeten in eigen Dorp’. Wekelijks komen lokale
senioren (zonder indicatie) hier bijeen voor een warme maaltijd of een leuke activiteit. In 2017 is
gestart met ‘Ontmoeten in eigen dorp’ in Heino. Daarmee komt het totale aantal locaties van
‘Ontmoeten in Eigen Dorp’ op acht. Aan senioren met lichte of zwaardere ondersteuningsvragen biedt
ZGR op en rondom haar woonzorglocaties dagbesteding. Daarnaast organiseert ZGR dagelijks
activiteiten en workshops voor de Sallandse zestigplusser.
ZGR werkt continu aan het verbeteren en innoveren van haar activiteiten- en welzijnsaanbod om zo te
komen tot een betekenisvol welzijnsconcept. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om onze strategische
speerpunten als ‘groen en buiten’, ’actief bij de tijd blijven’, ‘bewegen’ en ‘voeding’ in ons
welzijnsaanbod te integreren.
Zo zijn op verschillende woonzorglocaties verhoogde plantenbakken aangeschaft waarmee ‘groen en
buiten’, maar ook ‘voeding’ een integraal onderdeel is geworden van het dagelijks leven van onze
cliënten.
Bewoners kunnen moestuinieren en bereiden zelf een eigen maaltijd met groente uit eigen tuin,
waarbij groenten en kruiden bekeken, gevoeld en geroken kunnen worden.
Met het project ’t Groene hart van Salland wordt op de locatie ZGR Angeli Custodes daarnaast
gewerkt aan het vergroenen van het activiteitenaanbod.

7

Zo is er een pluktuin waar bewoners zelf kunnen tuinieren en bloemen kunnen plukken. Ook is er op
de binnenplaats een ‘Kearls Plek’ gemaakt, een echte mannenplek met planten en tuingereedschap.
In 2017 heeft ZGR daarnaast het innovatieve beweegproject
‘Interactief bewegen’ georganiseerd, waarbij senioren onder
professionele begeleiding door middel van beweegspelen op
spelcomputers als de Wii en de SilverFit kunnen werken aan
hun coördinatie en conditie. Na een succesvolle training in
Heino in begin 2017, zijn halverwege het jaar vier nieuwe
groepen in Mariënheem, Luttenberg en Heino gestart.
In 2018 zal ZGR een vervolg geven aan beide projecten.
Zo is begin 2018 gestart met Interactief Bewegen in Lemelerveld. Later dit jaar zal ook gestart worden
met Interactief Bewegen in Raalte en Heeten. Begin dit jaar heeft ZGR een cheque ontvangen van het
Coöperatiefonds van Rabobank Salland die in het kader van ’t Groene hart van Salland zal worden
ingezet voor de herinrichting van de binnentuin van ZGR Angeli Custodes.
1.4.

Wonen

Bij ZGR wonen cliënten zoals thuis, maar met professionele zorg en voorzieningen binnen handbereik.
Onze moderne- en sfeervolle appartementen liggen in het hart van Salland, omgeven door veel groen
en dorpse gezelligheid. Elke locatie kent zijn eigen unieke sfeer, maar overal wordt de gastvrijheid en
persoonlijke aandacht ervaren die zo kenmerkend is voor ZGR.
In totaal heeft ZGR zes woonzorglocaties in Raalte, Lemelerveld en Heeten waar Sallandse senioren
met somatische- en psychogeriatrische ondersteuningsvragen wonen. Daarnaast verhuurt ZGR voor
senioren met een indicatie voor thuiszorg, appartementen op De Scheper.
Bij het inrichten van onze locaties is rekening gehouden met de wensen en eisen van onze doelgroep.
Zo zijn onze appartementen voorzien van domotica, waardoor bewoners meer bewegingsvrijheid
hebben. Door herkenbare meubels, motieven en contrasterende kleuren te gebruiken is een prettige
én herkenbare woonomgeving gecreëerd. Zo zijn op meerdere locaties zogenaamde beleefhoekjes
gecreëerd die bewoners terugnemen in de tijd.
Overzicht woonzorglocaties ZGR
Locatie
ZGR Angeli
Custodes

Plaats
Raalte

Aantal plekken
Somatiek: 32
PG: 39
Tijdelijk verblijf: 10

ZGR Brugstede

Lemelerveld

Somatiek: 18
PG: 12

ZGR in Schuilenburg

Raalte

Somatiek: 8
PG: 6
Echtparen: 15

ZGR Stevenskamp

Heeten

Somatiek: 30
Tijdelijk verblijf: 13

ZGR Stevenserf

Heeten

PG: 14
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Kenmerken
- Sfeervol wonen in een voormalig
kloosterziekenhuis
- Prachtig aangelegde tuin
- Vlakbij park Drostenkamp
- Wonen in het hart van Lemelerveld
- Winkelhart Kroonplein op slechts 200m
Tuinieren in de prachtige binnentuin
- Ruime en sfeervolle appartementen, ook
voor echtparen
- Wonen met zorg aan de rand van Raalte
Noord
- Kleinschalige woongroepen
- Echtparenkamers voor koppels met een
zorgvraag
- Unieke woonomgeving waar mensen met
verschillende ondersteuningsvragen wonen
- Landelijk wonen tussen de weilanden aan
de rand van het gemoedelijke Heeten
- Mogelijkheden voor tijdelijk verblijf
- Sfeervol en kleinschalig wonen op het

ZGR Swaenewoerd

1.5.

Raalte

Somatiek: 24

Sallandse platteland
- Unieke woonvorm speciaal voor mensen
met geheugenproblemen
- Wandelen, tuinieren en eieren rapen op het
boerenerf
-Wonen in het hart van Raalte met winkels
e en horecagelegenheden om de hoek
- Ruime moderne appartementen
- Recentelijk gerenoveerd

Zorg

ZGR biedt op haar woonzorglocaties 24/7 zorg en ondersteuning aan ouderen met zwaardere
ondersteuningsvragen (ZZP 4 en hoger). We merken dat de ondersteuningsvraag van onze bewoners
steeds complexer wordt. Om die reden werkt ZGR met een specialist ouderengeneeskunde en met
meerdere gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie. Daarnaast heeft ZGR twee casemanagers
dementie in dienst die dementiepatiënten en hun naasten steun en begeleiding bieden en waar nodig
ondersteunen bij de overgang naar een woonzorglocatie. Op die manier kunnen we specialistische
zorg leveren aan onze cliënten.
Onze thuiszorgtak MIEN zet zich in om te zorgen dat senioren op een veilige en vertrouwde manier
thuis kunnen wonen. Dat doen we onder andere door het aanbieden van personenalarmering,
huishoudelijke hulp, was- en strijkservice en koelvers maaltijden. Daarnaast biedt MIEN persoonlijke
verzorging en professionele verpleegkundige zorg,
bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. De zorg
die we bieden is persoonlijk, vertrouwd en dichtbij.
Doordat we werken met kleine teams krijgen
cliënten altijd een vertrouwd gezicht over de vloer
en kan er snel geschakeld worden.
Senioren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen,
bijvoorbeeld om te herstellen na een operatie of
om de mantelzorger te ontlasten, kunnen op de
locaties ZGR Angeli Custodes en ZGR
Stevenskamp tijdelijk bij ZGR verblijven.
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1.6.

Capaciteit & productie

Kerngegevens

2017

2016

Mutatie

Cliënten per einde verslagjaar
Aantal cliënten intramuraal verblijf

175

167

8

21

24

-3

195

170

25

80

84

-4

Aantal cliënten Wmo ontmoeten in eigen dorp

108

94

14

Aantal cliënten Wmo huishoudelijke hulp

156

131

25

Aantal cliënten volledig pakket thuis
Aantal cliënten zorg extramuraal
Aantal cliënten dagbesteding

Capaciteit
Aantal toegelaten plaatsen Wlz met verblijf
Productie
Aantal dagen Wlz intramuraal exclusief
behandeling
Aantal dagen Wlz intramuraal inclusief
behandeling
Aantal dagen Wlz partnerverblijf en mutatiedagen
Aantal dagen Wlz VPT
Aantal dagen Wlz
Aantal dagen Eerstelijnsverblijf

234

234

-

23.984

26.685

-2.701

33.235

32.306

929

4.184

3.628

556

8.438

6.522

1.916

69.841

69.141

700

3.750

1.101

2.649

Aantal dagdelen dagbesteding (begeleiding)

15.740

15.748

-8

Aantal uren zorg extramuraal

34.839

31.487

3.352

Aantal personeelsleden in loondienst

440

385

55

Aantal FTE in loondienst (o.b.v. contracten)

210

187

23

Gemiddelde inzet FTE in verslagjaar

233

223
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Personeel

Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten

€

18.453.452

€

17.063.925

€

1.389.527

Waarvan wettelijk budget

€

16.974.699

€

15.758.648

€

1.216.051

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€

1.478.753

€

1.305.277

€

173.476

Voor een toelichting op de bovenstaande cijfers verwijzen we u naar de diverse onderdelen in dit
jaarverslag.
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2.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

2.1.

Normen voor goed bestuur

ZGR wordt bestuurd in overeenstemming met de principes van de zorgbrede governancecode.
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg (verder: governancecode) van kracht. De
governancecode is gericht op het zodanig inrichten van de governance structuur van zorginstellingen
dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke
doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.
Op basis van deze nieuwe governancecode heeft de raad van toezicht (RvT) in december 2017 in een
afzonderlijke themabijeenkomst een nieuw visiedocument op toezicht en toepassing van de nieuwe
governancecode zorg besproken. Deze documenten zullen begin 2018 definitief worden vastgesteld.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht
zijn vastgelegd in de statuten van ZGR, de nota Topstructuur ZGR en het huishoudelijk reglement van
de RvT. ZGR beschikt over een vastgestelde klokkenluidersregeling. Hiervan is in het verslagjaar
geen gebruikgemaakt.
2.2.

Raad van bestuur

In verband met het vertrek van de directeur-bestuurder is de leidinggevende functie binnen ZGR vanaf
januari 2017 tot 1 mei 2017 uitgeoefend door interim-manager, mevrouw M. van Es van de Stichting
Rosengaerde. Vanaf 1 mei 2017 wordt de functie van directeur-bestuurder definitief ingevuld door de
komst van mevrouw dr. L. Kater MBA. Stichting
Met betrekking tot de bezoldiging van de directeur-bestuurder is binnen de kaders van de Wet
Normering Topinkomens 2 (WNT 2) afgesproken dat jaarlijks het totaal vast inkomen aangepast wordt
aan de salarisontwikkeling in de branche, in overeenstemming met de cao VVT. De RvT besluit over
de aanpassing. Ook voor wat betreft de bezoldiging van de interim –manager(s) is gehandeld binnen
de wettelijke kaders.
2.3.

Toezichthouders

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de volgende leden:
Naam
Dhr. T. Hamelink

Woonplaats
Raalte

Dhr. J. Horst

Okkenbroek

Mevr. C.H.M. Smits

Raalte

Dhr. C. van Eek

Raalte

Dhr. J.G. Oldemaat

Luttenberg

Dhr. J.M.J.G. Viscaal

Raalte

Portefeuille
Voorzitter
Algemene aangelegenheden
Vicevoorzitter (tot 30-09-2017)
Voorzitter m.i.v. 1-10-2017
- Agendacommissie
- Remuneratiecommissie
- Juridische aangelegenheden
- Clientnetwerk
(voordracht cliëntenraden)
- HRM
Vicevoorzitter (m.i.v. 01-10-2017)
- Agendacommissie
- Kwaliteit & Veiligheid,
- Remuneratiecommissie
- Financiën
-

Vastgoed
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Zittingsperiode
e
2 termijn t/m 30-09-2017
e

2 termijn t/m 30-06-2018

e

2 termijn t/m 28-02-2019
e

2 termijn t/m 30-04-2019

e

2 termijn t/m 31-12-2019
e

2 termijn t/m 31-12-2019

De RvT heeft medio 2017 besloten binnen de kaders van de statuten van de Stichting de Raad uit te
breiden met drie extra leden. Het gaat om de volgende leden:
Naam
Dhr. T. Weertman

Woonplaats
Raalte

Dhr. B. Nijland

Raalte

Mevr. L. Poot

Raalte

Portefeuille en/of commissie
- Vastgoed
- HRM
- Domotica & ICT
- Financiën
- Juridische
aangelegenheden
- Kwaliteit &Veiligheid
- Domotica & ICT

Zittingsperiode
e
1 termijn t/m 30-06-2021
e

1 termijn t/m 30-06-2021
1e termijn t/m 30-06-2021

De RvT handelt conform een eerder aangepast rooster van aftreden waarmee het verloop binnen de
RvT geleidelijk plaatsvindt.
De voorzitter van de RvT, de heer T. Hamelink, is op 1 oktober 2017 uit de RvT getreden en
opgevolgd door de heer J. Horst. Vanwege de personele wisselingen, zowel in de organisatie als in de
RvT, is uit het oogpunt van continuïteit en met instemming van de cliëntenraad en ondernemingsraad
besloten om de zittingstermijn van de heer J. Horst met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2018.
Overzicht hoofd- en nevenfuncties RvT
Naam
Dhr. T. Hamelink
Dhr. J. Horst
Dhr. C. van Eek
Mevr. C.H.M. Smits
Dhr. J.G. Oldemaat

Hoofdfunctie
Zelfstandig Interim Professional
Juridisch Beleidsmedewerker
Gemeente Deventer
Gepensioneerd
Lector Chr. Hogeschool
Windesheim
Gepensioneerd

Nevenfunctie(s)

-

Redactielid vakblad Denkbeeld

-

-

Lid Plaatselijk Belang commissie Buurtwerk/
Sociaal Cultureel W erk in Luttenberg.
Lid Projectgroep aanbouw + herinrichting
Activiteitencentrum De Laarman Luttenberg.
Lid Financiële commissie St. Luttenberg 700
jaar.
Belastingconsulent voor ouderen namens de
Ouderenbonden ANBO, KBO & PCOB.
Financieel en/of Fiscaal adviseur bij enkele
projecten in buurtdorpen van Raalte.
Lid LAG Leader, De Kracht van Salland,
m.b.t. EU -, Prov. en gemeente subsidies.
Voorzitter Humanitas afdeling Raalte
Bestuurslid Stichting Leergeld Salland
Lid activiteiten-commissie Cross- Ren
Toervereniging Raalte
Interim-bestuur Humanitas afdeling Deventer
Voorzitter Convenant Raalte Armoedevrij
2020.
Penningmeester OR. BS. De Rietkraag

-

Penningmeester Salvora

-

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor
Klinische Fysica (NVKF)

Dhr. J.M.J.G. Viscaal

Gepensioneerd

-

Dhr. T. Weertman
Dhr. B. Nijland
Mevr. L. Poot

Plv. Directeur / Manager
Bedrijfsvoering Woningstichting
SWZ
Manager Audit Deloitte, Docent
Praktijkreferaat begeleider
Klinisch Fysicus Isala Klinieken,
RVE voorzitter Zorgtechnologie
en hoofd regionale vakgroep
Klinische Fysica
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De RvT had in 2017 acht reguliere- en twee extra overleggen met de (interim) directeur - bestuurder.
De belangrijkste onderwerpen die de RvT heeft besproken zijn:
- Jaarplan en begroting 2017
- Jaarrekening en jaardocument 2017 en goedkeuring;
- Resultaatontwikkeling 2017
- Ontwikkelingen Wlz/Zvw/Wmo
- Kwaliteit en veiligheid klantgegevens
- Statusrapportage Transformatieprogramma.
- Voortgang uitvoering transformatieplan Zorgroep Raalte
- Huisvesting Stevenkamp en Stevenserf
Om de taak van RvT goed te kunnen vervullen, ontvingen alle leden de daarvoor benodigde
informatie. Elke vergadering ontvangt de RvT van de (interim) directeur-bestuurder, zowel schriftelijk
als mondeling, informatie over alle relevante ontwikkelingen. De RvT ontvangt op deze wijze
informatie die nodig is voor het goed uitoefenen van haar functie. Daarnaast informeert de RvT zich
door contacten binnen de organisatie met de cliëntenraden, de ondernemingsraad, de
(locatie)managers en door aanwezig te zijn bij organisatiegebeurtenissen als thema-avonden en
vieringen.
De leden van de RvT ontvangen voor hun activiteiten een vergoeding. Deze overstijgt de
belastingvrije vrijwilligersvergoeding niet. Eenmaal per jaar wordt deze vergoeding uitbetaald. De
bedragen worden vermeld in de jaarrekening.
De accountant brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de directeur-bestuurder en de RvT
betreffende de jaarrekening. Dit verslag wordt mondeling besproken met de directeur-bestuurder en
de portefeuillehouder(s) financiën van de RvT. Twee leden van de RvT wonen eens per jaar een
overlegvergadering tussen de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad bij. Het lid van de RvT
dat op voordracht van de gezamenlijke cliëntenraden participeert, neemt tweemaal per jaar deel aan
het overleg tussen de directeur-bestuurder en de gezamenlijke cliëntenraden. Eenmaal per jaar vindt
een ontmoeting plaats tussen de RvT en de (locatie)managers, waarbij relevante ontwikkelingen
binnen- en buiten ZGR worden uitgewisseld.
2.4.

Medezeggenschapsorganen

Bij ZGR heeft iedere cliënt het recht om zijn of haar mening te geven over onze zorg- en
dienstverlening. Dit recht is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
Het woord is ook aan onze medewerkers. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de
totstandkoming van besluiten in de organisatie.
Via medezeggenschap kunnen medewerkers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken.
Anderzijds krijgt de directie zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar doen wij ons voordeel
mee, bijvoorbeeld bij het te voeren beleid en de besluitvorming.
2.4.1.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van ZGR behartigt de belangen van de ca. vijfhonderd medewerkers.
Daarbij verliest zij de belangen van de organisatie niet uit het oog. Deze combinatie zorgt voor een
goede bijdrage aan de organisatie en haar sociale doelstellingen. De ondernemingsraad bestaat uit
zeven leden die gezamenlijk de zes woonzorglocaties en de organisatietak ZGR MIEN
vertegenwoordigen. De OR bestond in 2017 uit de volgende leden:
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Naam
Mevr. D. Hendriks

Functie
voorzitter / vertegenwoordiger ZGR Angeli Custodes

Mevr. A. Offenberg

vertegenwoordiger ZGR Angeli Custodes

Mevr. M. Borkent
Mevr. I. Bloo

vertegenwoordiger locaties ZGR
Stevenskamp/Stevenserf
vertegenwoordiger locatie ZGR Swaenewoerd

Mevr. I. Jansen

vertegenwoordiger locatie ZGR Brugstede

Mevr. D. Walraven

secretaris / Vertegenwoordiger ZGR MIEN

Mevr. A. Sikkens

vertegenwoordiger locatie ZGR Schuilenburg

De ondernemingsraad heeft zes keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder en negen keer een
eigen vergadering. In de maanden dat er geen overlegvergadering is, heeft de voorzitter en één OR
lid informeel overleg met de directeur-bestuurder. In dit overleg informeren we elkaar en houden we
elkaar op de hoogte over zaken die spelen binnen de organisatie.
De ondernemingsraad informeert de medewerkers door de notulen van de
ondernemingsraadvergaderingen te publiceren op het Kompas (intranetomgeving van ZGR).
Daarnaast heeft de OR een eigen site op het Kompas, waarop relevante informatie wordt gedeeld.
De ondernemingsraad heeft bijzondere bevoegdheden, zoals het adviesrecht en het
instemmingsrecht. Het verschil hiertussen staat beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR). Verder laat de ondernemingsraad zich informeren door de directeur-bestuurder door middel
van overlegvergaderingen en het informeel overleg.
De ondernemingsraad heeft in 2017 haar instemming verleend aan:
- Kwaliteitsregister
- Gedragscode
- Aanpassing arbeidsovereenkomst
- Aanpassing van het BBL-beleid
Ter advisering heeft de ondernemingsraad de volgende documenten ontvangen en positief advies
gegeven aan:
- Geen stukken ter advisering ontvangen
Ter informatie/bespreking heeft de ondernemingsraad de volgende documenten ontvangen:
- Beleid POP
- Handboek Competenties
- Samenvatting HR Strategie voor medewerkers
- Samenvatting Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017
- Uitkomst medewerkersmonitor
- Transformatieteam
- Proces BBL-beleid
- Beleid beroepsopleidingen verzorgende functies
- Begroting 2018
- Teamkaders 2017-2018
- Kaderovereenkomst werktijden ZGR/MIEN
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Speerpunten voor 2018:
- Nauwe betrokkenheid bij de HR Strategie.
- OR gaat deel uitmaken van Lerend Netwerk.
- Achterban blijven informeren en introductie van de OR bij nieuwe medewerkers.
2.4.2.

Centrale cliëntenraad

In 2016 is in overleg met de lokale cliëntenraden besloten om een centrale cliëntenraad in te stellen,
waarin alle lokale raden en de MIEN raad vertegenwoordigd zijn. De CCR zal zich gaan richten op
overkoepelende vraagstukken, zoals beleidsstukken, de begroting en de jaarrekening. 2017 heeft
grotendeels in het teken gestaan van de totstandkoming van de CCR. Er is een instellingsbesluit
opgesteld en de samenwerkingsovereenkomst is op 13 december 2017 jl. ondertekend. Inmiddels zijn
bijna alle geledingen van ZGR vertegenwoordigd in de CCR.
In 2017 zijn er vier reguliere vergaderingen van de centrale cliëntenraad geweest waarin de volgende
onderwerpen aan de orde zijn gekomen:
-

Bouwontwikkelingen
Uitkomst Medewerkersmonitor
Kwaliteitskader zorg
Transitieprogramma ZGR
Jaardocument, jaarverslag en jaarrekening
Huurverhoging per 1 juli jl. scheiden wonen en zorg
Instellingsbesluit, samenwerkingsovereenkomst en Huishoudelijk reglement CCR
Begroting
Kwaliteitsjaarplan
Vacatiegelden leden en voorzitter CCR

Samenstelling Centrale Cliëntenraad
Naam
Dhr. M. van Gaal
Mevr. B. Wichers Schreur
Mevr. A. Reins
Mevr. J. Lubberts
Mevr. A van den Berg
Dhr. H. Blanke
Mevr. D. Boersma
Mevr. A. Reimert
Dhr. L. Steenwelle
Vacant
Vacant
Mevr. C. Smits
Mevr. M. Mastenbroek
2.4.3.

Functie
Voorzitter
Lid namens ZGR Stevenskamp
Lid namens ZGR Brugstede
Lid namens ZGR Brugstede
Lid namens ZGR Angeli Custodes
Lid namens ZGR Angeli Custodes
Lid namens ZGR Angeli Custodes
Lid namens ZGR Swaenewoerd
Lid namens ZGR Swaenewoerd
Lid namens ZGR in Schuilenburg
Lid namens ZGR MIEN
Lid namens raad van toezicht
Ambtelijk secretaris

Locatieraden

Om iedere cliënt een stem te geven is er op elke locatie een cliëntenraad aanwezig.
De cliëntenraden hebben regelmatig overleg met het management over onderwerpen die de locatie
aangaan. In november 2017 heeft daarnaast een gezamenlijke bijeenkomst met alle raden en de
directeur-bestuurder plaatsgevonden, waarin centrale onderwerpen, zoals de begroting, communicatie
en centrale beleidsvoornemens zijn besproken. De cliëntenraden zijn lid van LOC Zeggenschap in
zorg. Indien gewenst kunnen zij hier advies en ondersteuning aanvragen.
In 2016 heeft ZGR besloten om de structuur van de cliëntenraden om te vormen met als doel te
komen tot één centrale cliëntenraad en diverse zelfstandige locatiegebonden cliëntenraden en een
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aparte raad voor thuiszorgtak MIEN. Om deze reden is de cliëntenraad ZGR Swaenewoerd /
Brugstede in juli 2017 opgesplitst in twee aparte raden. Zowel de cliëntenraad van ZGR MIEN als van
Schuilenburg zijn nog in oprichting.
In 2017 zijn in de locatieraden onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen.
Locatieraad
ZGR Angeli Custodes

ZGR Brugstede

ZGR
Stevenskamp/Stevenserf

ZGR Swaenewoerd

Onderwerpen
- Renovatie
- Terugverhuizing bewoners afdeling De Bolster en De Droste
- Participeren in projecten familieparticipatie, waardigheid en trots
en het groene hart
- Organisatie inloopochtenden
- Aandacht besteden aan verjaardagen en overlijden van
bewoners
- Strategie ZGR 2016 – 2020
- Jaarplan en begroting
- Invoering ECD
- Advies over nieuwe opzet cliëntenvertegenwoordiging ZGR
- Invoering Caren Zorgt
- Project Mondzorg
- Project Waardigheid & Trots
- Familieparticipatie
- Deelname sollicitatiecommissie nieuwe bestuurder
- Herindeling Weseperweg
- Veranderde situatie dagbesteding
- Familieparticipatie
- Mondhygiëne
- Personenalarmering
- Uitbreiding Stevenserf
- Verbinding tussen Stevenserf en hoofgebouw Stevenskamp
- Brandveiligheid
- Bestuurswisseling
- Gratis koffie in de recreatiezaal
- Verplaatsing Mariagrot
- Spiegelgesprekken
- Werkkleding
- Pva Zelfsturende teams
- Beveiliging & privacy
- Strategie ZGR 2016 – 2020
- Jaarplan en begroting
- Invoering ECD
- Advies over nieuwe opzet cliëntenvertegenwoordiging ZGR
- Invoering Caren
- Doornemen activiteiten Swaenewoerd
- Project Mondzorg
- Deelname PREZO-audit
- Kosten welzijnsabonnement en Comfort Wonen
- Familieparticipatie
- Problemen Dakconstructie
- Tuinonderhoud
- Onderhoudswerkzaamheden
- Deelname sollicitatiecommissie nieuwe bestuurder
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3.

Algemeen beleid

In dit hoofdstuk wordt het algemene beleid van de organisatie uiteengezet. Zo wordt aandacht
besteed aan de visie en het meerjarenbeleid van ZGR, zoomen we in op onze maatschappelijke
betrokkenheid en goed werkgeverschap en lichten we ons kwaliteitsbeleid nader toe.
3.1.

Visie, strategie en meerjarenbeleid

ZGR zit middenin de looptijd van haar strategisch plan ‘Aangenaam, vitaal en zelfredzaam ouder
worden in het hart van Salland 2016-2020’. We komen uit een tijd dat we een aanbodgerichte
zorginstelling waren en zijn ons aan het herpositioneren op de markt als ondernemende en extern
georiënteerde netwerkorganisatie. Dat betekent dat we sinds enige jaren onze doelgroep hebben
verbreed van de kwetsbare oudere naar de Sallandse senior vanaf 60 jaar tot de laatste levensfase.
Ons geografisch gebied is veranderd van Raalte-breed naar het hart van Salland.
Deze verbreding naar het hart van Salland hebben we onderstreept door per 1 januari 2018 verder te
gaan onder de naam ZGR, waarbij de afkorting verwijst naar de naamgeving waarin het accent nog
vooral op Raalte ligt. De voorbereidingen voor deze transitie zijn succesvol verlopen. Een mooi
voorbeeld waarin onze verbreding naar voren komt is het feit dat we in 2017 in Heino zijn gestart met
Ontmoeten In Eigen Dorp en met een groep die meedoet aan ons interactieve bewegingsprogramma.
De eerste resultaten daarvan zijn positief. Bij de deelnemers is de conditie op de gemeten punten,
zoals mobiliteit en valgevaar, verbeterd. Deelnemers zijn positief over het gebruik van de
spelcomputers, beleven spelplezier met elkaar en vinden de Silverfit uitdagend. Op de locatie ZGR
Angeli Custodes zijn de speerpunten ‘groen en buiten’ in het welzijnsprogramma ingebed. Samen met
het Instituut voor Natuureducatie (IVN ), zijn in het kader van het landelijke programma Grijs, Groen en
Gelukkig, medewerkers en vrijwilligers getraind in het aanbieden en ondersteunen van allerlei groene
activiteiten. Inmiddels hebben deze activiteiten een vaste plek op de activiteitenkalender van de
locatie, met onder andere een mannenclub voor buitenactiviteiten en een creatieve cursus rondom
‘groen’.
Groei zien we ook terug bij ZGR MIEN waar we met ingang van oktober 2017 in Heeten met twee
teams werken. Dagbestedingslocatie De Boerderij is daarnaast in 2017 uitgebreid van drie naar vier
dagen. Door toenemende groei is verder de dagbesteding op de locatie ZGR
Stevenserf/Stevenskamp gesplitst in een groep PG (Stevenserf) en een groep somatiek
(Stevenskamp).
In 2017 is ons aanbod voor ELV doorontwikkeld naar in totaal 25 bedden. De implementatie van De
Regionale Transferfaciliteit POINT in december 2017 heeft een bijdrage geleverd aan de goede
bezetting. POINT is een samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis, huisartsen en een aantal
zorgaanbieders in de regio, waarbij capaciteit zichtbaar wordt gemaakt en zo vraag en aanbod bij
elkaar gebracht kan worden (cliënten en bedden). In 2018 gaan we ons oriënteren op het ‘opzetten’
van POINT buiten kantooruren. ELV is voor alle locaties ingekocht, maar de focus ligt op levering bij
ZGR Stevenskamp en ZGR Angeli-Custodes.
Scheiden van wonen en zorg is een ontwikkeling die verder doorzet. De implementatie van het
Volledig Pakket Thuis (VPT) is uitgewerkt tot een businesscase met inrichtingsvoorstel. We hebben
inzicht gekregen in wat de financiële consequenties zijn van VPT onder de huidige overeenkomsten
met de twee woningcorporaties De Veste en SallandWonen. Om VPT goed in te kunnen richten zijn
we gesprekken gestart met De Veste en SallandWonen over de huidige huurovereenkomsten. Op
basis daarvan worden huurprijzen vastgesteld en volgt de verdere implementatie van VPT. De
implementatie vraagt meer dan we aanvankelijk hadden voorzien en daarom is de start ook pas in
2018 voorzien.
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Zo zijn ook de huisartsen van coöperatie Salland geïnformeerd over ons VPT beleid, met name dat
VPT een oplossing biedt voor het vraagstuk van de zorgverzwaring terwijl er minder indicaties en Wlz
plaatsen intramuraal zijn. Een voorstel voor huurprijzen en servicekosten is besproken met de centrale
cliëntenraad i.o. De Veste heeft uitgesproken dat de huurprijs in geval van VPT wordt teruggebracht
tot de aftoppingsgrens, dat wil zeggen de maximale huurprijs voor ouderen.
We hebben besloten om voor elke locatie tot een arrangement te komen. Deze arrangementen
worden begin 2018 nader uitgewerkt en m.i.v. voorjaar 2018 aangeboden. In eerste instantie zal
gestart worden met VPT rondom de locatie, gevolgd door de afdelingen somatiek van de verschillende
woonzorglocaties.
Tot slot hebben we in 2017 een belangrijke stap gezet met de implementatie van ons POP-beleid en
het competentiehandboek. Hiermee hebben de managers handvatten om medewerkers zo goed
mogelijk te faciliteren bij de ontwikkelslag die in sommige functies gemaakt moet worden. Dit is een
belangrijke voorwaarde en basis voor het meer zelfgeorganiseerd werken, ZOEV (Zelf Organiseren
Eigen Verantwoordelijkheid), waar we ook dit jaar verdere aandacht aan zullen besteden.
3.2.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Maatschappelijk ondernemen draagt bij aan de belangrijkste doelstellingen van de zorgsector. Voor
ZGR betekent dit, dat we op een bewuste- en ondernemende wijze verbonden zijn met de lokale
samenleving. Het welbevinden van onze cliënten en hun kwaliteit van leven staan bij ZGR centraal.
De thema’s: mensen, bedrijfsvoering en milieu worden bij de besluitvorming en implementatie waar
mogelijk met elkaar verbonden.
Door onze dienstverlening continu te verbeteren dragen we bij aan het welzijn en welbevinden van
onze (potentiële) cliënten. Om dat te kunnen bereiken is het van belang dat onze medewerkers,
mantelzorgers en vrijwilligers in balans blijven in een veranderende werkomgeving.
ZGR is een extern georiënteerde netwerkorganisatie. Naast cliënten en mantelzorgers, zijn wij
voortdurend in dialoog met gemeenten en lokale ouderenzorg- en vrijwilligersorganisaties. Afgelopen
jaar hebben we samen met diverse andere zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente Raalte de
overeenkomst inzake de Kr8 (lees: kracht) van Raalte ondertekend, waarmee de samenwerking in het
kader van het sociale domein verder wordt voortgezet. De visie en uitgangspunten van Kr8 van Raalte
kunnen gezien worden als een paraplu waaronder alle beleid in het sociaal domein Raalte wordt
opgehangen.
In de doorontwikkeling van de KR8 van Raalte staat de transformatie in het sociaal domein centraal.
Als een inwoner ondersteuning nodig heeft, zullen professionals de eigen ‘KR8’ benutten, met elkaar
samenwerken en aansluiten bij de mogelijkheden en vraag/behoefte van de inwoner. Op die manier
worden krachten gebundeld en krijgt de inwoner de best mogelijke ondersteuning.
Eén van de activiteiten die we met collega-organisaties organiseren is het Alzheimercafé. Het
Alzheimercafé is er voor mensen met dementie en hun dierbaren. Het is een plek om informatie te
krijgen en ervaringen uit te wisselen. Om de samenwerking met mantelzorgers te optimaliseren is in
2017 een vervolg gegeven aan het project familieparticipatie. Doel van het project is het bereiken van
actieve betrokkenheid van familieleden van een verpleeghuisbewoner met dementie.
ZGR participeert in het netwerk ZISO (Zorg en Innovatie Salland en Omgeving). Binnen ZISO is in
2017 onder andere een Regionale Transferfaciliteit ontwikkeld. De Regionale Transferfaciliteit is een
netwerk van samenwerkende zorgaanbieders waarin bestaande instellingsgebonden entiteiten zoals
zorgbemiddeling, cliëntbemiddeling, etc. blijven bestaan, maar organisaties gezamenlijk zorg dragen
voor de juiste zorg op de juiste plaats. Om dat mogelijk te maken wordt de samenwerking ondersteund
met een centraal systeem van transfer, overdracht en capaciteitsoverzicht. Dit project, POINT, is eind
november 2017 opgeleverd en ZGR is hier direct op aangesloten. Hiermee versterken we onze
regionale samenwerking met onder andere het Deventer Ziekenhuis.
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3.3.

Goed werkgeverschap

In de HR strategie 2016-2020 zijn de doelstellingen omschreven van het personeelsbeleid voor de
middellange termijn. Kernwoorden binnen het beleid zijn ‘leren en ontwikkelen’, ‘eigenaarschap’,
‘zelforganisatie’ en ‘vitaliteit en inzetbaarheid’. Mooie woorden op papier, maar hoe vertaal je deze
ambities naar de dagelijkse praktijk? Eigenaarschap betekent dat iedere medewerker zelf
verantwoordelijk is voor zijn/haar gedrag en handelen ten aanzien van het realiseren van de eigen
persoonlijke ambities, gezondheid en leefstijl en het leerproces. ZGR heeft daarin vooral een
faciliterende rol. Zij motiveert, stimuleert en coacht iedere medewerker om in beweging te komen of te
blijven. Dit doen we op basis van de individuele persoonlijke ontwikkeling en leervraag. Maatwerk dus.
3.3.1.

Beleid

Hoe doen we dat? Door in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en ruimte te geven. ZGR
heeft in 2017 het persoonlijk ontwikkelingsgesprek (POP) geïntroduceerd. Deze is in de plaats
gekomen van het functioneringsgesprek. Wezenlijk verschil is, dat de regie bij de medewerker ligt en
dat een 360 graden feedback onderdeel is van de voorbereiding. Niet alleen om te leren van elkaar,
maar ook om medewerkers bewust van elkaar te worden van hun kwaliteiten en waardering voor
elkaar uit te spreken.
Van managers wordt situationeel leiderschap gevraagd: het aanpassen van de leiderschapsstijl op de
persoonlijke behoefte van de medewerker. Met als stip op de horizon de ontwikkeling van een
sturende naar coachende en faciliterende leiderschapsstijl. Managers leren gaandeweg loslaten en
vertrouwen te geven. Daarmee kunnen zij hun focus verleggen naar de vertaling van het strategisch
beleid naar beleid voor hun eigen locatie. Naast individuele ontwikkeltrajecten zal in 2018 ook een
gezamenlijk ontwikkelprogramma worden opgezet voor managers en adviseurs. Binnen dit traject zal
veel aandacht zijn voor het vergroten van het zelforganiserende vermogen van teams en
medewerkers. Daarnaast wordt ingegaan op de betekenis van zelforganisatie voor de rol van
managers en adviseurs.
In 2014 heeft ZGR samen met De Parabool een pilot uitgevoerd voor het invoeren van
zelforganiserende teams. De verdere implementatie is gestagneerd door de reorganisatie. Nu is het
moment aangebroken om de draad weer op te pakken. ZGR heeft 2 UIL-en aangesteld om een
nulmeting uit te voeren. Door middel van interviews zullen zij een rapport uitbrengen over de huidige
mate van zelforganisatie binnen ZGR en beelden en wensen ten aanzien van zelforganisatie in kaart
brengen. In 2018 wordt een visie op zelforganisatie vastgesteld en worden afspraken gemaakt over de
implementatie.
UIL is een initiatief van WGV Zorg en Welzijn en staat voor Universitair Innovatie Lab. Voor recent
afgestudeerden is dit een ideale mogelijkheid om een kijkje te nemen op de arbeidsmarkt en ervaring
op te doen. Voor zorg- en welzijnsorganisaties biedt het een uitgesproken kans om te profiteren van
een creatieve, innovatieve en frisse blik.
De positie van ZGR op de arbeidsmarkt biedt momenteel ook de nodige uitdaging. De aanhoudende
krapte dwingt na te denken over ons imago. Hoe willen we ons profileren op de arbeidsmarkt? Wat
onderscheidt ons van andere ouderenzorginstellingen? En vervolgens: hoe behouden we onze
nieuwe medewerkers? In 2018 nemen we onze huidige manier van werven, selecteren en
introduceren onder de loep. Er wordt een wervingsplan geschreven en een introductieprogramma
ontwikkeld.
ZGR wil door middel van het beschikbaar stellen van leerwerkplaatsen (BBL) jongeren en
zij-instromers de mogelijkheid bieden om te leren en te werken. In het verslagjaar hebben we een
aantal vierdejaars BOL-studenten de kans geboden om hun opleiding bij ons af te ronden, met de
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garantie voor een contract voor onbepaalde tijd bij het behalen van dit diploma. In 2018 zullen deze
plekken verder worden uitgebreid. Waar mogelijk zoeken we daarin de samenwerking met andere
organisaties, zodat een groot leerrendement behaald kan worden.
De ondernemingsraad is een belangrijke gesprekspartner bij de implementatie van bovenstaande
onderwerpen. Gezien het belang van deze onderwerpen wordt van OR-leden een toenemend kritische
en onderzoekende houding gevraagd. Ze stellen vragen, denken mee, geven advies en verlenen zo
nodig hun instemming.
3.3.2.

Algemene personeelsgegevens

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2017 bedraagt 3,5%, een forse daling ten opzichte van 2016
(5,8%). De daling heeft te maken met het eindigen van niet-werk gerelateerde langdurige
ziektesituaties van een aantal medewerkers. De meldingsfrequentie (het aantal keren dat
medewerkers gemiddeld verzuimen) bedraagt 0,65 en ligt daarmee boven het niveau van 2016 (0,54).
De verzuimduur is sterk gedaald van 30,1 dagen naar gemiddeld 25,9 dagen per ziekmelding.
ZGR besteedt veel aandacht en zorg aan de begeleiding van verzuimende medewerkers. Wij denken
daarbij in mogelijkheden en oplossingen in plaats van beperkingen.
Het curatieve beleid is goed ingebed en geborgd binnen onze organisatie. Er is zeker oog voor
preventie, maar dit kan verder ontwikkeld en verstevigd worden. In 2018 wordt het preventieve beleid
verder vormgegeven.
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Leeftijdsopbouw
Voor het eerst in jaren laat de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd een daling zien. Van een
gemiddelde leeftijd van 46 jaar in 2016 naar 44 jaar in 2017. Een verklaring kan gevonden worden in
het aanstellen van een aantal jonge BBL leerlingen.
Leeftijdsopbouw 31-12-2017
Aantal

Leeftijdsopbouw 31-12-2016

Percentage

<20

22

5%

20-29

81

30-39

Aantal

Percentage

<20

11

3%

18%

20-29

56

15%

31

7%

30-39

30

8%

40-49

94

21%

40-49

93

24%

50-60

178

40%

50-60

169

44%

34

8%

26

7%

440

100%

385

100%

>60
Eindtotaal

>60
Eindtotaal

Contactformatie
71% van de medewerkers heeft een contract van 0-24 uur. Dit is een hele lichte daling ten opzichte
van vorig jaar (72%). Ten opzichte van 2015 is het verschil 3%. Het streven is om deze tendens door
te zetten. Dit is in lijn met het gevoerde beleid: vertrouwde gezichten bij de cliënt en het vergroten van
de contractomvang van medewerkers.
Contractformatie 31-12-2017
Aantal

Contractformatie 31-12-2016

Percentage

Aantal

Percentage

0-8

79

18%

0-8

59

15%

8-16

52

12%

8-16

53

14%

16-24

182

41%

16-24

166

43%

24-32

102

23%

24-32

83

22%

32-40

25

6%

32-40

24

6%

440

100%

385

100%

Eindtotaal

Eindtotaal

Duur dienstverband
42 % van de medewerkers heeft een dienstverband van 0 tot 5 jaar. Ondanks de krapte op de
arbeidsmarkt heeft ZGR een groot aantal nieuwe medewerkers aan zich weten te binden.
Duur dienst verband 31-12-2017
Aantal

Duur dienstverband 31-12-2016

Percentage

Aantal

Percentage

0-2 jaar

168

38%

0-2 jaar

111

29%

3-5 jaar

27

6%

3-5 jaar

29

8%

6-8 jaar

35

8%

6-8 jaar

35

9%

9-11jaar

46

10%

9-11 jaar

46

12%

12-14 jaar

21

5%

12-14 jaar

39

10%

15-17 jaar

52

12%

15-17 jaar

38

10%

18-20 jaar

24

5%

18-20 jaar

18

5%

21-23 jaar

9

2%

21-23 jaar

14

4%

> 23 jaar

58

13%

> 23 jaar

55

14%

440

100%

385

100%

Eindtotaal

Eindtotaal
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Vacatures en in- en uitstroom personeel
Op 31 december 2017 hadden we vacatures openstaan voor een woonzorgcoördinator een
medewerker facilitaire services, verpleegkundigen en verzorgenden bij ZGR MIEN. Met name de
vacatures binnen ZGR MIEN (thuiszorg) blijven moeilijk invulbaar.
Verloop personeel in aantallen
2017
104
93

Instroom personeel in loondienst
Uitstroom personeel in loondienst

2016
67
99

Er zijn 104 medewerkers ingestroomd, waarvan 37 met een nulurencontract. ZGR biedt in hoofdzaak
nulurencontracten aan studenten die naast hun (veelal zorg gerelateerde) opleiding een bijbaan
zoeken. Huishoudelijke medewerkers starten veelal op basis van een nulurencontract. Dit contract
wordt omgezet naar vaste uren zodra zij hun eigen cliënten toegewezen hebben gekregen.
De uitstroomredenen zijn als volgt te categoriseren:
Oorzaak van uitstromen
Einde tijdelijk contract
Wederzijds goedvinden n.a.v.
transformatie of anderszins
Binnen proeftijd
Eigen verzoek
WIA uitkering
AOW / pensioen
Studie

3.4.

Aantal
20
23
2
43
1
2
2

Kwaliteit

In 2017 heeft ZGR het nieuwe landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geïmplementeerd. Als
onderdeel van deze implementatie is een kwaliteitsplan opgesteld, waarin de verbeterpunten voor dit
1
jaar zijn geschetst. In 2018 wordt een nieuw kwaliteitskader wijkverpleging geïntroduceerd en
geïmplementeerd. De thuiszorgtak ZGR MIEN is om die reden niet meegenomen in de implementatie
van bovenstaand kader en plan. ZGR MIEN voldoet echter aan de normen van de toetsingskaders
‘toezicht op zorg thuis’ en ‘toezicht op netwerken thuis’.
3.4.1

Veiligheid

ZGR wil vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vinden we het belangrijk
om van veiligheidsincidenten te leren. Door te leren en de kwaliteit en veiligheid te meten kunnen we
de kwaliteit van onze zorg continu verbeteren. ZGR maakt daarbij gebruik van de volgende
instrumenten die onderstaand kort zullen worden toegelicht:
1. Externe audit
2. Interne audit
3. MIC meldingen
4. MIM meldingen
5. Klachtenregistratie
1. Externe audit
1

U kunt het kwaliteitsplan hier lezen: https://www.zgr.nl/algemene-informatie/downloads/
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ZGR maakt gebruik van het PREZO keurmerk. Het PREZO keurmerk focust zich op het totale
kwaliteitssysteem van de organisatie. Het keurmerk wordt toegekend door Stichting Perspekt, een
onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst. Tijdens een PREZO audit wordt
per prestatie een oordeel weergegeven over:
- Cliëntervaring: hoe ervaart de cliënt de zorg- en dienstverlening.
- Praktijk en instrumenten: hoe wordt de zorg- en dienstverlening verleend en voldoet deze aan
alle wettelijke kaders en instrumenten.
- Reflecteren en verbeteren: hoe kan de zorg- en dienstverlening verbeterd worden.
2. Interne audit
In 2017 zijn op de volgende drie onderwerpen interne audits uitgevoerd:
- Elektronisch cliënten dossier;
- Hygiëne;
- Mondzorg, familieparticipatie en medicatieveiligheid.
De verbeterpunten voortkomend uit deze audits zijn door de managers opgenomen in de
verbeterplannen van de verschillende locaties. De follow-up van de verbeterpunten zijn onderdeel van
de planning- en controlcyclus en worden minimaal eens per kwartaal gemonitord.
3. MIC
Op iedere locatie is een MIC-aandachtsvelder (Meldingen Incidenten Cliënten) actief die de MICmeldingen in het ECD in de gaten houdt. De MIC aandachtsvelder analyseert een melding, eventueel
samen met collega’s, archiveert de melding en maakt kwartaaloverzichten. Daarnaast is er een
centrale MIC-commissie actief. De MIC-commissie bewaakt en bevordert de kwaliteit van de
geleverde zorg aan onze cliënten, voor zover dit betrekking heeft op incidenten die tot een schadelijk
gevolg voor de cliënt hebben geleid of hadden kunnen leiden.
In 2017 is een toenemend totaal aantal MIC-meldingen binnengekomen. Ten opzichte van het
voorgaande jaar is het aantal valincidenten met 30 procent gestegen. Het aantal medicatiefouten is
daarentegen met 13 procent gedaald. Deze totaalstijging kan o.a. verklaard worden door de
toenemende zorgzwaarte van onze cliënten en de bereidheid van medewerkers om dergelijke
meldingen te maken.
Om dergelijke meldingen in de toekomst te verminderen zijn verbeterpunten opgesteld die in 2018
worden uitgevoerd. Zo zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan valpreventie. Daarbij zullen
naast de cliëntrisico’s, ook de omgevingsrisico’s in beeld worden gebracht. Op die manier ontstaat per
cliënt een compleet beeld van de mogelijke valrisico’s in zijn of haar omgeving.
Verder zal dit jaar op alle locaties gestart worden met Medimo, een elektronisch voorschrijfsysteem
voor medicatie die moet bijdragen aan een afname van het aantal medicatiefouten. Zorgorganisaties
die reeds met Medimo werken geven aan dat na implementatie het aantal medicatiefouten gemiddeld
gezien met vijftig procent afneemt.
In 2017 heeft ZGR bij de inspectie IGJ melding gemaakt van een valincident/calamiteit. Begin 2018 is
het onderzoek afgerond. De aanbevelingen voortkomend uit dit onderzoek zullen in 2018 worden
doorgevoerd.
4. MIM
In totaal zijn er in 2017 negen MIM-meldingen (Meldingen Incidenten Medewerker) gemeld, die te
verdelen zijn in de volgende categorieën:
• Agressie
• Intimidatie
• Prikaccidenten
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Indien een medewerker melding maakt van een incident bespreekt de locatiemanager deze met de
betreffende medewerker. Waar mogelijk zet de manager vervolgacties uit. Bovenstaande meldingen
en eventuele acties van de manager worden besproken in de Arbo-commissie, die vervolgens met
verbetervoorstellen komt.
5. Klachten
ZGR streeft naar tevreden cliënten. Als er onverhoopt toch klachten zijn, zorgen we dat deze zo snel
mogelijk en naar tevredenheid worden opgelost. ZGR bevordert een cultuur waarbinnen onvrede en
klachten worden geuit. Op iedere locatie is daarom een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar.
Cliëntvertrouwenspersonen bemiddelen bij ongenoegen en bieden een luisterend oor.
Nieuwe cliënten worden bezocht door de cliëntvertrouwenspersonen. Cliëntvertrouwenspersonen zijn
daarnaast regelmatig bij diverse activiteiten aanwezig. Op die manier willen we de daadwerkelijke
drempel zoveel mogelijk verlagen. Vier maal per jaar vindt overleg plaats tussen de
cliëntvertrouwenspersonen en de klachtencoördinator. Tijdens dit overleg worden praktische zaken
afgestemd en casussen besproken. Daarnaast is er regelmatig overleg met de managers.
Leidinggevenden en cliëntvertrouwenspersonen registreren suggesties, adviezen en klachten. Deze
rapportage is de basis voor tussentijdse signalering, bijsturing en een jaarverslag, dat dient als input
voor de mogelijke bijstelling van het beleid.
In 2017 zijn er zes klachten binnengekomen. Deze klachten zijn intern naar tevredenheid van de cliënt
en zijn/haar familie afgehandeld.
ZGR maakt gebruik van een externe klachtencommissie (onafhankelijke klachtenbehandeling),
Quasir. In 2017 zijn bij deze externe klachtencommissie geen klachten binnengekomen.
3.4.2

Cliëntoordelen

ZGR maakt gebruik van een aantal instrumenten om de beleefde kwaliteit van de cliënten op te
vragen:
1. Zorgkaart Nederland
2. Spiegelgesprekken
3. Eindgesprekken
4. Halfjaargesprekken ZGR MIEN
1. Zorgkaart Nederland
In 2017 heeft ZGR gebruikgemaakt van interview- en belteams om cliëntwaarderingen op te halen
voor Zorgkaart Nederland. In 2017 zijn er 103 waarderingen geplaatst op Zorgkaart Nederland. In
onderstaande tabel is de gemiddelde beoordelingsscore per organisatietak weergegeven.
Locatie
ZGR Angeli Custodes
ZGR Brugstede
ZGR MIEN
ZGR Stevenskamp/Stevenserf
ZGR Swaenewoerd

Gemiddeld rapportcijfer
7,9
8,1
8,2
7,7
7,8

ZGR in Schuilenburg heeft niet meegedaan aan het actief vullen van Zorgkaart Nederland. De locatie
heeft in het kader van Waardigheid & Trots middels een eigen instrument cliëntervaringen opgehaald.
De uitkomsten van de interview- en belteams zijn besproken in de verschillende teams. Naar
aanleiding hiervan zijn verbeterpunten en verbeterplannen opgesteld, die de beleefde zorg verder
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moet verbeteren. In 2018 wordt gekeken hoe Zorgkaart Nederland verder geïmplementeerd kan
worden binnen de organisatie.
2. Spiegelgesprekken
ZGR houdt spiegelgesprekken met cliënten en familieleden. Een spiegelbijeenkomst is een evaluatief
kringgesprek waarbij door een gespreksleider aan cliënten wordt gevraagd, hoe zij de dienstverlening
en zorg ervaren of ervaren hebben. De betrokken medewerkers zijn hierbij als toehoorder aanwezig,
zij nemen niet deel aan het gesprek.
Door deze gesprekken kunnen medewerkers zich nog beter inleven in het perspectief van onze
cliënten en stellen zij zich open voor hun (veranderende) behoeften.
In 2017 hebben er spiegelgesprekken plaatsgevonden op de locaties ZGR Swaenewoerd,
ZGR Brugstede en ZGR Stevenserf. In 2018 worden spiegelgesprekken op de andere locaties
gehouden.
3. Eindgesprekken
Zes weken na beëindiging van de zorg vindt een evaluatie plaats met de betreffende cliënt en zijn of
haar familie. De uitkomsten van deze evaluatie worden door de woonzorgcoördinator besproken
binnen het team. In 2018 zal het evaluatieformulier ingericht worden in het ECD.
Hierdoor zijn alle ervaringen digitaal inzichtelijk, waardoor sneller duidelijker wordt of er een rode
draad zit in de cliëntevaluaties.
4. Halfjaargesprekken ZGR MIEN
Elk half jaar worden er gesprekken gehouden tussen wijkverpleegkundigen en cliënten, waarbij
gekeken wordt of de huidige dienstverlening nog volstaat en naar wens verloopt.

3.4.3. Leren en werken aan kwaliteit
ZGR vindt het belangrijk dat zowel de algemene als specialistische deskundigheid gewaarborgd is.
Daarom werken we met professionele medewerkers met verschillende zorgniveaus (niveau 2 t/m 5).
Onze specialistische kennis richt zich in het bijzonder op dementiezorg. Zo werkt ZGR met
breinomgevingscoaches en gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie.
Onze deskundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers,
stagiaires en mantelzorgers. Op die manier krijgen onze cliënten de ondersteuning en aandacht die zij
verdienen.
Naast deskundigheid (professionele kwaliteit) is het minstens zo belangrijk dat medewerkers
beschikken over de juiste competenties (beleefde kwaliteit). Daarbij kan gedacht worden aan
klantgerichtheid, leiderschap, ondernemerschap, lerend vermogen en coachende vaardigheden.
In 2017 zijn er verschillende opleidingen en trainingen gevolgd, gestart of afgerond:
- BHV
- Voorbehouden en risicovolle handelingen
- E-learning modules
- ECD training
- BBL trajecten niveau 3 en 4
- HBO-V
- Brein omgevings methodiek
- Projectmanagement
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Leren en ontwikkelen
‘Een leven lang leren’ is het motto van ZGR. Bij leren en ontwikkelen gaat het niet alleen over het
opdoen van (theoretische) kennis, maar vooral om het toepassen van die kennis in de praktijk. De
medewerker is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en draagt bij aan de ontwikkeling van
zijn/haar collega’s. Het draait niet alleen om ‘halen’ (individueel leerrendement), maar juist ook om
‘brengen’ (organisatierendement), hoe kan de medewerker bijdragen aan het leren van collega’s en
aan de ontwikkeling van de organisatie? ZGR heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om
medewerkers te stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen.
Deze instrumenten zijn:
Het voeren van POP-gesprekken
Coachen on the job
Aandacht voor feedback en waardering
Het stimuleren van mobiliteit
PDCA cyclus ontwikkelen voor evaluatie en bijstellen
Kwaliteitsregister
E-learning
Lerend Netwerk
In 2017 is ZGR een Lerend Netwerk aangegaan met een drietal collega zorgorganisaties: De
Baalderborg Groep, Rosengaerde en Zorgspectrum Het Zand. In 2018 wordt gestart met de uitvoering
van de uitgangspunten van het Kwaliteitskader:
- Actieve onderlinge uitwisseling door bijvoorbeeld bezoek, consultatie of intervisie;
- Meelopen bij collega organisaties;
- Uitwisselen van kennis.
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4.

Dominante thema’s

Bij ZGR werken we continu aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Dat doen we onder
andere door te kijken naar hoe onze zorg wordt ervaren, door ons producten- en dienstenaanbod uit
te breiden en door er continu voor te zorgen dat onze locaties passend zijn ingericht voor onze
doelgroep en voldoen aan de eisen van de huidige tijd.
In onderstaande paragraaf wordt een overzicht geschetst van de dominante thema’s die in 2017 bij
hebben gedragen aan dit continue verbeterproces.
4.1.

Een nieuwe naam

In het jaarverslag van 2016 werd ZGR onder ‘wie zijn wij’ voorgesteld als een organisatie met drie
verschillende onderdelen, elk met een eigen naam. Er werd gesproken over Stichting Zorggroep
Raalte, een serviceorganisatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg met zes woonzorglocaties.
Daarnaast werd gesproken over MIEN, die – naast activiteiten, evenementen en warme maaltijden ondersteuning, zorg en verpleging thuis aanbood bij senioren vanaf 60 jaar. Tot slot werd Alleliefs
genoemd: voor hotelovernachtingen met- en zonder zorg.
Het op deze manier presenteren van onze organisatie leidde tot versnippering van onze
naamsbekendheid, doordat de buitenwereld ZGR zag als verschillende identiteiten, met eigen
doelgroepen en communicatiemiddelen. Deze situatie bood kansen, namelijk dat we onze
naamsbekendheid snel (verder) konden vergroten als we alle communicatie herkenbaar zouden
maken als communicatie die van één partij komt.
De uitdaging hierbij was om dit op een dusdanige manier te doen dat de identiteit van alle
woonzorglocaties niet verloren ging, maar juist ten goede ingezet zou worden. We hebben dit
samengevat als: bouwen aan onze ‘corporate identity’, terwijl we leunen op onze lokale kracht.
Besloten is om per 1 januari 2018 voor één leidende naam te kiezen en de verschillende lokale
identiteiten daaraan te koppelen, omdat dit zal leiden tot algehele én lokale herkenbaarheid. Bij de
keuze voor de nieuwe naam zijn we uitgegaan van het volgende:
Al vele jaren was de naam Zorggroep Raalte onze hoofdidentiteit. Echter, deze naam was als merk
minder bekend dan de namen van onze woonzorglocaties. Daar kwam bij dat de aanduiding Raalte in
sommige delen van ons werkgebied een belemmerende factor was in de beoogde groei. Daarnaast is
een lange naam onhandig bij het benadrukken van de lokale identiteiten.
In interne stukken werd ZGR als afkorting al veelvuldig gebruikt. Ook extern keerde de afkorting zo nu
en dan terug, bijvoorbeeld in de e-mailcorrespondentie van stakeholders. De naam ZGR was voor
zowel onze interne- als externe stakeholders dus niet nieuw en bracht al een zekere herkenbaarheid
met zich mee. Om die reden is besloten om per 1 januari 2018 de naam ZGR in de gehele organisatie
door te voeren. ZGR is sindsdien onze ‘corporate identity’. Onze verschillende locatieonderdelen
worden sindsdien aangeduid met deze ‘corporate identity’. Onze locaties heten respectievelijk
ZGR Brugstede, ZGR Angeli Custodes etc. en onze thuiszorgtak heet ZGR MIEN. Op die manier is
duidelijk dat deze onderdelen samen onderdeel zijn van één overkoepelende organisatie: ZGR.
Aan de nieuwe naam is ook een slogan toegevoegd: ‘thuis in het hart van Salland met welzijn, wonen
en zorg’. Met thuis wordt in dezen ons werkgebied bedoeld, duiden we aan dat we bij mensen thuis
komen en dat de bewoners van onze zes woonzorglocaties bij ZGR thuis zijn. Het hart van Salland is
een gebied van ongeveer 15 kilometer rondom Raalte. De kleur groen verwijst naar de groene regio
waarin ZGR haar diensten levert. Daarnaast refereert het aan de groene projecten die in het
strategisch programma 2016-2020 opgenomen zijn.
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Het hart staat voor het feit dat onze medewerkers vanuit hun hart met passie en bevlogenheid werken
om de cliënten van ZGR van de beste zorg en ondersteuning te voorzien.
4.2.

Scheiden wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg is een thema dat al langere tijd besproken wordt in de ouderenzorg.
Bij ZGR hebben we de koers van scheiden van wonen en zorg ingezet om tegemoet te komen aan de
wensen van onze zorgkantoren, maar ook om onze cliënten een flexibeler aanbod te bieden.
De voorkeur van zorgkantoren gaat uit naar de vormen van extramurale zorg, waaronder het Volledig
Pakket Thuis (VPT). Bij overschrijding van regiobudgetten worden deze indicaties VPT, dus zonder
verblijf, eerder vergoed dan ZIN indicaties mét verblijf (‘intramuraal’). In 2017 werd dit beleid van
zorgkantoren genuanceerd naar ‘geld volgt cliënt’. Zorgkantoren verlangen vandaag de dag nog
steeds dat ZGR steeds meer VPT levert in plaats van intramurale Wlz-zorg, maar beseffen ook dat
VPT niet in alle gevallen veilig en doelmatig geleverd kan worden. ZGR zet sinds die omslag in 2017
nadrukkelijk in op de keuze van de cliënt. We hebben besloten de cliënt volledig en transparant te
zullen adviseren over de keuze die er is: wanneer is het gunstig om een Wlz-indicatie aan te vragen,
en heeft een intramurale- of een VPT-verzilvering dan de voorkeur? Zo laten we de regie bij de cliënt.
Bij zorgkantoren onderbouwen we onze realisatie van VPT aan de hand van wat onze cliënt
daadwerkelijk kiest in de praktijk en waarom wel of niet voor VPT gekozen wordt.
VPT zowel op- als rondom de locaties
In 2017 is besloten om naast VPT op onze locaties ook rondom onze woonzorglocaties VPT te
bieden. Dat gaan we doen bij aangrenzende seniorencomplexen en omliggende straten. Met onze
thuiszorg van ZGR MIEN, ondersteund door de faciliteiten (bijv. dagbesteding) en voorzieningen van
één van onze nabijgelegen locaties, maakt ZGR voor een groep van >250 senioren rondom onze
locaties, onder bepaalde voorwaarden Wlz toegankelijk. Hiermee onderscheiden we ons van andere
zorgaanbieders en maken we langer thuis wonen echt mogelijk.
Visie op scheiden wonen/zorg
In 2018 starten we met VPT op en rondom onze locaties. 2017 heeft in het teken gestaan van
visievorming rondom het onderwerp, het betrekken van stakeholders en voorbereiding voor de
implementatie. Ons uitgangspunt is het zo volledig mogelijk scheiden van wonen en zorg. Bij VPT
rondom de locaties is dat relatief eenvoudig, omdat de cliënt al woont in een eigen huur- of
koopwoning en gewend is zaken zoals reparaties aan de woning zelf te regelen. Op de locaties vraagt
het daadwerkelijke scheiden van wonen en zorg meer aandacht. Voor bewoners met VPT moet het
duidelijk zijn dat ZGR geen partij is in woonzaken.
Om dit onderscheid duidelijk te maken worden de afspraken tussen cliënt en ZGR apart vastgelegd in
een zorg- en een huurovereenkomst, waarbij uitgangspunt blijft dat de cliënt zelfstandig woont en dus
zelf verantwoordelijk blijft voor woon- en verblijfszaken.
Voorbereiding en afstemming met stakeholders
We hebben inzichtelijk gemaakt welke zaken gesplitst moeten worden voor VPT en scheiden van
wonen en zorg. Onze woonzorglocaties zijn daar bijvoorbeeld nog niet op ingericht. Zo hebben
appartementen nog gezamenlijke water- en energiemeters en is nog niet duidelijk hoe we kosten voor
centrale- en gemeenschappelijke ruimten kunnen doorberekenen aan de cliënt die er straks gehuurd
zal wonen.
ZGR heeft voor vier woongebouwen een langdurige huurovereenkomst met De Veste en
SallandWonen. Deze overeenkomsten zijn nog gebaseerd op de oorspronkelijke intramurale setting.
Bij scheiden van wonen en zorg zijn we gebonden aan het landelijk huurbeleid rondom o.a.
huurprijsbepaling en toewijzingsregels. In 2017 zijn daarom met corporaties gesprekken gestart over
hoe we op een betaalbare manier verder kunnen met VPT en scheiden van wonen en zorg.
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Met de huidige overeenkomsten heeft ZGR bij VPT veel meer verblijfskosten per appartement dan we
kunnen doorberekenen aan huurders met VPT. Inmiddels is het gelukt om corporaties mee te nemen
in de noodzaak van scheiden van wonen en zorg. Gezamenlijk wordt de businesscase per locatie
verder uitgewerkt. Ook andere systemen zijn en worden aangepast, zoals de verdeling van
VPT-inkomsten tussen ZGR MIEN en woonzorglocaties en de samenstelling van teams om 24/7 Wlz
zorg op en rondom de locaties te kunnen leveren.
Omdat cliënten met VPT zelfstandig wonen, hebben gemeenten ook verantwoordelijkheid voor deze
groep. Met de gemeenten Dalfsen en Raalte zijn afspraken gemaakt over de inzet van hulpmiddelen
en andere Wmo-voorzieningen. Met het meerjarig programma ‘zelfstandig thuis wonen’ faciliteert de
gemeente Raalte kwetsbare groepen zoals ouderen, zodat zij zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
ZGR is nauw betrokken bij dit programma.
VPT is een oplossing voor een probleem dat ook door huisartsen ervaren wordt. Zorgvragen worden
steeds zwaarder, terwijl er steeds minder intramurale Wlz-plekken beschikbaar zijn. Deze ontwikkeling
vraagt extra inzet van huisartsen. VPT’ers wonen langer zelfstandig en dus blijft de huisarts langer
verantwoordelijk. Voor de cliënt is het van grote waarde om de huisarts langer te kunnen behouden.
Huisartsen zijn uitgebreid geïnformeerd over VPT en scheiden van wonen en zorg en blijven
betrokken bij de verdere implementatie.
4.3.

ICT & data security

ICT en data security zijn speerpunten binnen ZGR. Een goede uitvoering van het beleid op dit gebied
zorgt ervoor dat cliëntgegevens veilig geborgd zijn. Zorgmedewerkers worden in toenemende mate in
hun werkzaamheden ondersteund door ICT. Zo werkt ZGR o.a. met systemen als ECD, Caren Zorgt
en OZO. Middels deze systemen communiceren medewerkers met elkaar, met betrokken
zorgverleners en met mantelzorgers en familieleden.
Zorgmedewerkers dragen een mobiel en een iPad bij zich waardoor de bereikbaarheid en onderlinge
communicatie verder is toegenomen. Familieleden worden zo dagelijks op de hoogte gehouden van
de voortgang van hun naasten. Deze toenemende digitalisering kent echter ook valkuilen. Met het
gebruik van dergelijke apparaten en systemen neemt ook het risico op datalekken toe. Dit vergt een
stukje bewustwording binnen de organisatie over de mogelijke risico’s die verbonden zijn met het
gebruik van mobiele apparaten en systemen. In 2017 is het protocol ‘Datalekken’ opgesteld waarin
medewerkers bewust worden gemaakt van het risico op datalekken en waarin uitleg wordt gegeven
over hoe te handelen in het geval van een datalek.
ZGR dient sinds 1 januari 2016 te voldoen aan de ‘meldplicht datalekken’. Dit houdt in dat er bij de
ontdekking van een datalek een melding moet worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In
een aantal gevallen geldt dit ook voor de betrokkenen (de personen van wie de persoonsgegevens
zijn gelekt). Voor de levering van Wmo diensten heeft ZGR met de gemeente een zogenaamde
bewerkersovereenkomst getekend. In deze overeenkomst is ZGR de verplichting aangegaan om de
persoonsgegevens van de Wmo cliënten te beveiligen en onder voorwaarden binnen twee uur
melding te maken van inbreuk op deze beveiliging aan de gemeente en/of betrokkenen.
In 2017 zijn twee meldingen geweest van een vermeend datalek. In beide gevallen kon worden
geconstateerd dat er geen sprake was van een datalek. Voor 2018 zal vanuit de wet en regelgeving
een verscherpt aandacht zijn voor de Wet op privacy (AVG) waardoor alle betrokken processen
worden herijkt. 2018 zal daarnaast in het teken staan van de kantoorautomatisering die ZGR wil
doorvoeren.
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4.4.

Uitbreiding & herontwikkeling

Bij ZGR vinden we het belangrijk dat cliënten comfortabel kunnen wonen. Om optimale zorg- en
ondersteuning te kunnen blijven bieden dienen onze woonzorglocaties te voldoen aan de eisen van de
huidige tijd en de wensen en behoeften van onze bewoners. In 2017 zijn op diverse locaties
verbouwingen geweest dan wel voorbereidingen aan de gang voor toekomstige herontwikkelingen die
deze doelstelling moeten realiseren.
ZGR Angeli Custodes
In juni 2017 is de eerste fase van de renovatie van de locatie ZGR Angeli Custodes afgerond. In deze
eerste fase zijn gebouwdeel A & B (o.a. PG-afdeling en ZGR Alleliefs), ontmoetingsruimte de RIK en
dagbestedingslocatie De Boerderij gerenoveerd. De inrichting van de appartementen is gebaseerd op
de Brein Omgevings Methodiek, waardoor er een optimale woonomgeving is gecreëerd voor mensen
met dementie. Op de begane grond zijn daarnaast tien moderne appartementen voor ZGR Alleliefs
gerealiseerd waarmee ZGR wil voorzien in de toenemende vraag
naar ELV (Eerstelijns Verblijf) in de regio.
In 2017 zijn de eerste verkennende gesprekken over de
renovatie van bouwdeel C (tweede fase) gevoerd en de eerste
voorbereidingen getroffen. Naar verwachting zal de tweede fase
van de renovatie in 2019 van start gaan.
ZGR Stevenserf
In 2017 heeft ZGR een definitief besluit genomen over de
uitbreiding van ZGR Stevenserf. De woonzorgboerderij in Heeten
zal in 2018 uitgebreid worden met acht appartementen en een gemeenschappelijke woonkamer. En
dat is hard nodig. ZGR Stevenserf heeft inmiddels een wachtlijst met vijftien namen. Naar verwachting
zal dit aantal de komende jaren stijgen.
De locatie is vanwege haar unieke plattelandsconcept
en landelijke groene karakter populair bij inwoners uit
de regio. Senioren met dementie ontvangen in de
kleinschalige woonvorm 24-uurs zorg en
ondersteuning. Daarbij komt dat door de toenemende
vergrijzing het aantal dementiegevallen stijgt. Met de
uitbreiding wil ZGR inspringen op de stijgende vraag in
de regio.
ZGR Stevenskamp
De afgelopen jaren is de herontwikkeling van ZGR
Stevenskamp meerdere malen ter sprake gekomen. Tot op heden heeft dit nog niet tot concrete
plannen geleid. De woonzorglocatie is al sinds eind jaren zestig een geliefde plek in de regio waar
verschillende vormen van verpleegzorg worden geboden. Om de aankomende jaren in goede zorg- en
dienstverlening te kunnen blijven voorzien dient de locatie herontwikkeld te worden.
In september 2017 is er een brainstormsessie gehouden met
stakeholders waarbij nuttige informatie is uitgewisseld. Deze
informatie is gebruikt in de visievorming die de basis vormt voor de
verdere herontwikkeling van ZGR Stevenskamp. De locatie heeft
een sterke verbinding met Heeten en omgeving, waarvoor geldt:
‘met elkaar en voor elkaar’. Nieuw ZGR Stevenskamp wil
voortbouwen op deze pijlers door het kloppend hart van de
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samenleving te zijn met een modern dienstenaanbod op het gebied van zorg en welzijn.
De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Het streven is om medio 2019 met de
bouwwerkzaamheden te beginnen.
4.5.

Wat is kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van ZGR is verbonden aan het strategisch programma ‘Aangenaam, vitaal en
zelfredzaam ouder worden in het hart van Salland 2016-2020’ en strekt zich uit over ‘thuis wonen’,
‘beschut wonen’ en ‘beschermd wonen’ (wonen met 24/7 zorg in de nabijheid).
ZGR vindt dat alle senioren in het hart van Salland het verdienen om eigen regie te hebben over een
gezond, actief en zelfstandig leven en recht hebben op een optimale kwaliteit van leven in de laatste
levensfase. Bij dit streven gaan we zoveel mogelijk uit van hoe cliënten deze punten zelf ervaren en
beleven. Elk mens en elke zorg- of ondersteuningsvraag is tenslotte anders.
Kwaliteit leveren betekent voor ZGR in eerste instantie dan ook dat de cliënten tevreden zijn over de
zorg- en dienstverlening die zij van ons ontvangen. Aandacht voor kwaliteit van zorg- en
dienstverlening staat gelijk aan aandacht voor de kwaliteit van het leven van de cliënt. Wat kwaliteit
van leven inhoudt, bepaalt de cliënt zelf.
Het kwaliteitsbeleid van ZGR kent twee belangrijke invalshoeken. Enerzijds spreken we van kwaliteit
als onze dienstverlening is geleverd volgens professionele voorwaarden. Dit noemen we de formele
kwaliteit. Anderzijds kijken we ook naar hoe cliënten onze kwaliteit ervaren. Dit noemen we de
beleefde kwaliteit. Deze twee invalshoeken worden door onze medewerkers met elkaar verbonden
(personeelssamenstelling). Zij zorgen er immers voor dat onze zorg- en ondersteuning voldoet aan de
professionele voorwaarden en wensen van de cliënt.
Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de geboden zorg voldoet aan de voorwaarden en laatste
inzichten op het gebied van kwaliteitszorg. Om hieraan te voldoen wordt de dienstverlening van ZGR
geleverd overeenkomstig professionele vakinhoudelijke standaarden. ZGR monitort deze ‘formele
2
kwaliteit’ middels verschillende instrumenten , waaronder interne- en externe audits en risicoindicatorenmetingen.
Goede zorg betekent niet alleen dat de dienstverlening voldoet aan professionele standaarden, maar
bovenal dat deze voldoet aan de wensen en eisen van de cliënt en zijn naasten. Deze ‘beleefde
kwaliteit’ wordt bepaald door de interactie tussen de cliënt en de professional. ZGR streeft naar
gastvrije zorg, ervaren klantgerichtheid, prettige bejegening, heldere en open communicatie en naar
ervaren regie over de eigen leefsituatie. Om dit waar te maken organiseren we het samenspel tussen
cliënten, nabije familie, vrijwilligers en medewerkers en reiken we d.m.v. cursussen en scholingen
handvatten aan om dit samenspel voor de cliënt zo soepel mogelijk te laten verlopen.

2

Zie paragraaf 3.4 voor een verdere toelichting.
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5.

Financieel Beleid

In dit hoofdstuk wordt de jaarrekening toegelicht en een financiële vooruitblik gegeven.
5.1.

Beschrijving positie op de balansdatum

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kengetallen in 2017 in vergelijking met
2016.
Tabel: Overzicht kengetallen
Financieel resultaat
3

Current ratio
4
Netto werkkapitaal
5

Solvabiliteit
6
Weerstandsvermogen
Personeelskosten exclusief personeel niet in loondienst
Gemiddeld aantal Fte
Gemiddelde personeelskosten per Fte

2017
€ 237.632

2016
€ 739.627

3,1
€ 5.514.737

2,4
€ 4.475.302

64,6%
37,7%

59,3%
39,1%

€ 10.982.467
233
€ 47.159

€ 10.723.419
223
€ 48.087

Het exploitatieresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 237.632 positief. Over het jaar 2016 was dit
€ 739.627 positief.
Het genormaliseerde resultaat over 2017 bedraagt € 827.000 positief. Dit resultaat komt tot stand door
correcties van incidentele lasten en baten in de bedrijfsvoering en de mutaties in de gevormde
voorzieningen.
Vergeleken met het genormaliseerde resultaat van 2016 ad € 510.000 is het genormaliseerd resultaat
2017 afgerond € 317.000 positiever. De opbrengsten zijn hoger dan het voorgaande jaar, de kosten
zijn ook gestegen maar niet evenredig. Voor een nadere analyse van de opbrengsten en kosten, zie
de resultaatanalyse in hoofdstuk 5.2.
De current ratio, maatstaf van de liquiditeitspositie, is in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen. Deze
ontwikkeling wordt veroorzaakt door een daling van de vlottende passiva (kortlopende schulden). De
kortlopende schulden zijn gedaald door onttrekking aan de verschillende verplichtingen:
 Verplichtingen inzake de ORT nabetaling 2012-2016
 Verplichtingen vanuit vaststellingsovereenkomsten
 Verplichtingen projectkosten
De verwachting is, dat gelet op de nieuwbouw en renovatieplannen en de toenemende spanning
tussen de zorgbudgetten en kosten, de liquiditeitspositie de komende jaren zal dalen.
Een gebruikelijke solvabiliteitsratio die binnen de zorg wordt gehanteerd is de ratio waarbij het eigen
vermogen wordt gedeeld door het balanstotaal. Met een ratio van 59,3% in 2016 en 64,6% in 2017
afgezet tegen de geldende norm van minimaal 25% is de financiële positie van ZGR goed te noemen.
Conform de normen van het ‘Waarborgfonds voor de Zorgsector’ (WfZ) is sprake van een solide en
gezonde vermogenspositie als het weerstandsvermogen ten opzichte van het totale vermogen tussen
de 20%-25% ligt (bron website Wfz). Bij ZGR ligt dit percentage op 37,7%. Het behouden van een
3

De current ratio wordt bepaald door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva.
Het netto werkkapitaal wordt bepaald door de vlottende activa te verminderen met de vlottende passiva.
5
De solvabiliteit wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal.
6
Weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het totaal aan opbrengsten.
4
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stevige vermogenspositie is een must omdat de risico’s voor zorginstellingen groter zijn dan voorheen.
Om een gezonde bedrijfsvoering te behouden zal strak worden gestuurd op de beheersing van de
personele kosten en huisvestingslasten ten opzichte van de inkomsten.
De normatieve huisvestingscomponent (NHC) is per 2018 volledig ingevoerd. In het jaar 2017 is nog
maar 15% van de kapitaallasten nacalculeerbaar en vindt 85% van de vergoeding plaats op basis van
de bezetting. De risico’s op vastgoed zijn daardoor groter. Dit betreft exploitatierisico’s (leegstand,
onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij
exploitatieverliezen (impairment). ZGR heeft in 2017, op grond van de doorlichting van haar
vastgoedportefeuille en het opstellen van een meerjarenbegroting, een nieuwe
bedrijfswaardeberekening opgesteld voor al haar locaties. Voor de uitbreiding van de locatie
ZGR Stevenserf is een boekwaarderisico aanwezig, derhalve is voor deze locatie een afwaardering
van € 368.000 in de jaarrekening verwerkt.
Voor de huur van de locaties kan op termijn sprake zijn van verlieslatende huurcontracten. In 2017 zijn
er opnieuw berekeningen gemaakt om te bepalen of dit risico aanwezig is. Uit deze berekeningen zijn
geen risico’s naar voren gekomen voor de komende jaren. Bij de berekening is rekening gehouden
met de resterende looptijd van de huurcontracten van de locaties, toekomstige bezettingen, toename
leveringsvorm VPT en mogelijke tariefskortingen op de NHC in 2019.
5.2.

Resultaatanalyse

Hieronder wordt de opbouw van het exploitatieresultaat 2017 en 2016 weergegeven.
Op onderdelen wordt een toelichting gegeven.
Tabel: Resultaten 2017 en 2016

7

Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige opbrengsten
Bedrijfsopbrengsten

2017
16.975
213
1.266
18.454

2016
15.759
186
1.119
17.064

Mutatie
1.216
26
147
1.390

+
+
+
+

Personeelskosten
Afschrijvingen activa
Bijzondere waardeverminderingen activa
Overige bedrijfskosten
Bedrijfslasten

11.657
754
416
5.360
18.187

11.330
622
26
4.313
16.291

327
132
390
1.047
1.896

+
+
+
+
+

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

+267

+773

506

-

Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

-29
+238

-33
+740

4
502

+
+

Bedrijfsopbrengsten
De opbouw van de opbrengsten zorgprestaties wordt gevormd door opbrengsten van de werkelijk
geleverde zorg binnen de verschillende financieringsstromen: (percentage betreft het aandeel in de
totale opbrengsten van ZGR):




7

Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bedragen in duizenden euro’s
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75 %
11 %
6%

De opbrengsten Wlz zijn met bijna € 730.000 gestegen ten opzichte van 2016 als gevolg van
zwaardere zorg binnen de Wlz en stijging van de NZA tarieven voor de Wlz-zorg, zowel intramuraal
(ZZP) als VPT/MPT. Het aantal dagen ZZP is met bijna 2% gedaald, VPT stijgt met bijna 30%, mede
door de groei van VPT in de wijk.
Binnen de Zvw zijn de opbrengsten toegenomen met ca. € 422.000 door stijging van het aantal
geleverde uren wijkverpleging, maar ook door toename van het aantal cliënten dat tijdelijk verbleef op
één van onze woonzorglocaties met een indicatie Eerstelijnsverblijf (ELV).
De Wmo opbrengsten liggen ca. € 50.000 boven het niveau van 2016. Het aantal uren huishoudelijke
hulp (gemeente Raalte) is met 2% toegenomen, ondanks het feit dat dit voor cliënten met een Wlz
indicatie vanaf 2017 vanuit de Wlz wordt gefinancierd. Het aantal dagdelen dagbesteding is als gevolg
van een verschuiving naar de Wlz wel gedaald (-5%).
De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten vanuit maaltijdvoorziening, welzijnsactiviteiten en
huuropbrengsten. In 2016 liep echter ook de resultaatverdeling van opbrengsten tussen ZGR en
De Parabool (€ 106.000) met betrekking tot ZGR Schuilenburg via deze categorie. Deze verdeling is in
2017 echter komen te vervallen. Het restant van de stijging is vooral het gevolg van toename van
verhuur van appartementen (in het kader van VPT) (€ 31.000) en verhuur van ruimtes (€ 20.000) op
de locaties.
Bedrijfslasten
De personele kosten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, dit als gevolg van de toename van de
omzet. Daarnaast vloeit de hogere personeelsinzet voort vanuit eisen van het kwaliteitskader, waarbij
extra geld beschikbaar is voor ‘handen aan het bed’.
De afschrijvingen zijn met € 132.000 gestegen. Deze stijging is te verklaren door investeringen die zijn
gedaan in verband met de renovatie van ZGR Angeli Custodes en buurtcentrum DeBuut. Daarnaast
zijn de brandmeldinstallaties op ZGR Swaenewoerd en ZGR Stevenskamp vernieuwd. Tot slot is er
een wijziging doorgevoerd in het activabeleid, waardoor activa met een investeringsbedrag lager dan
€ 1.000 per stuk in 2017 volledig zijn afgeschreven.
De overige bedrijfskosten zijn gestegen ten gevolge van:





Toename algemene kosten met ruim € 600.000, met name als gevolg van
aangeschafte hard- en software.
Toename van de huurkosten na afronding renovatie ZGR Angeli Custodes (€
130.000).
Dotatie aan de voorziening asbestsanering (€ 122.000).
Toename van de cliëntgebonden kosten met € 18.000. Dit betreft geneesmiddelen,
medische apparatuur, maar ook uitgaven “ontspanning” vanuit de extra middelen
“Waardigheid & Trots”.

Financiële baten en lasten
De financiële baten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald. De rentebaten zijn lager door
de algemeen dalende rentepercentages op banktegoeden. De rentelasten zijn echter ook gedaald
door verdere aflossing van de leningen.
Onder de financiële baten en lasten is tevens het verlies in de 50% deelneming ‘V.O.F. Gasterij de
Noaber’ opgenomen. Dit verlies is ten opzichte van 2016 gestegen met € 7.500.
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5.3.

Risico’s & onzekerheden

De belangrijkste financiële risico’s van ZGR zijn verbonden met de toekomstige marktontwikkelingen,
veranderingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in afspraken met financiers van zorg- en
welzijnsactiviteiten voor ouderen.
Ouderen geven er de voorkeur aan langer thuis te blijven wonen, ook wanneer hun gezondheid brozer
wordt en als natuurlijke sociale contacten door het vorderen van de leeftijd en het wegvallen van
leeftijdsgenoten afnemen.
ZGR heeft haar strategie op deze ontwikkelingen aangepast. In het verleden profileerde de
organisatie zich als een intramurale ouderenzorginstelling.
Naast intramurale verpleeghuiszorg en welzijnsactiviteiten biedt ZGR tegenwoordig beschut wonen
met zorg- en welzijnsactiviteiten op maat en extramurale welzijnsprogramma’s, ondersteuning en
zorgverlening bij mensen thuis en - in samenwerking met lokale ouderenorganisaties- activiteiten voor
senioren in eigen dorp en wijk. ZGR heeft ervoor gekozen haar activiteiten uit te breiden vanuit Raalte,
Heeten en Lemelerveld naar het hart van Salland.
Uitgaand van de voortdurende veranderingen in de zorgmarkt en de ontwikkelingen in de behoeften
van de senioren, ontwikkelt ZGR innovatieve welzijnsactiviteiten. Nieuwe activiteiten zijn bij de start
(uiteraard) niet altijd direct kostendekkend. ZGR zoekt en vindt een balans voor wat betreft de
financiering, in een combinatie van verschillende meer en minder renderende activiteiten; en biedt de
senior in het hart van Salland op deze wijze een geïntegreerd dienstenpakket.
Nieuwe activiteiten en diensten worden planmatig ontwikkeld, vaak pilot-gewijs uitgeprobeerd en
vervolgens geïmplementeerd. Binnen de budgettaire middelen van de organisatie wordt hiervoor
jaarlijks een percentage van de omzet vrijgemaakt. Vanuit een langjarig perspectief krijgen nieuwe
activiteiten de mogelijkheid om binnen een tijdsbestek van 2-3 jaar renderend te worden. In een aantal
gevallen wordt er voorts bewust voor gekozen niet renderende activiteiten op bescheiden voet voort te
zetten om de senior zo een volledig dienstenpakket te kunnen bieden en te laten kennismaken met
ZGR.
Uitgaand van de veranderingen in de wensen en behoeften van senioren en daarop aansluitende
innovaties, voert ZGR een financieel beleid dat erop is gericht binnen de kaders van wet- en
regelgeving en binnen de financiële kaders vanuit zorgkantoren (Wlz), zorgverzekeraars (Zvw) en
gemeenten (Wmo) de evenwichtige solvabiliteit- en liquiditeitspositie te continueren.
ZGR streeft een bescheiden stabiel bedrijfsresultaat na.
Positieve exploitatieresultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen en vervolgens weer
ingezet voor investeringen in zorg en welzijn voor de doelgroepen in het hart van Salland.
5.4.

Toekomstverwachtingen

“Aangenaam, vitaal en zelfredzaam ouder worden in het hart van Salland” is samenvattend de
strategie die door ZGR wordt gehanteerd. Daarnaast onderscheidt ZGR zich door haar expertise op
het gebied van dementie.
Net als de meeste andere ouderenzorginstellingen was ZGR enkele jaren geleden in de eerste plaats
een regel gedreven intramurale ouderenzorginstelling, gericht op kwetsbare ouderen.
Binnen de ouderenzorg wordt er (nog steeds) veel gesproken over de grote impact van veranderende
overheidsregelgeving. De aanjager van de veranderingen zit evenwel in de eerste plaats in de
verandering van de (verschillende) behoeften van de huidige en toekomstige senior.
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ZGR heeft een ontwikkeling ingezet naar een extern georiënteerde netwerkorganisatie die de
samenwerking zoekt en vindt met lokale welzijns- en ouderenorganisaties. De plaats waar
ondersteuning aan senioren wordt geboden is niet meer afhankelijk van woonzorglocaties. Tot de
senioren rekenen wij niet alleen de mensen die onze ondersteuning direct nodig hebben. Wij richten
ons nadrukkelijk op mantelzorg, het sociale netwerk en op vrijwilligers.
De concentratie van zorgverzekeraars en zorgkantoren vormt een potentieel financieel risico voor een
zorgorganisatie met een bescheiden omvang. De ervaring heeft ons geleerd dat zorgkantoren en
zorgverzekeraars ZGR stimuleren en faciliteren bij onze innovaties. Uitgaande van onze strategie
hebben wij er vertrouwen in onderscheidend te zijn en te blijven voor onze eindklant - de senior in
Salland -.
De activiteiten van ZGR worden gefinancierd vanuit de Wlz, de Zvw, de Wmo en door eigen bijdragen.
(Voorgenomen) investeringen worden gefinancierd met eigen vermogen. In de omvang van personele
bezetting verwachten wij geen grote veranderingen. Wel verwachten we een sterkere focus op
extramurale activiteiten.
5.5.

Samenvatting begroting 2018

De begroting van ZGR 2018 sluit met een nadelig saldo van € 236.300.
Met het strategisch programma 2016-2020 zet ZGR de nodige extra stappen om een
toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven. Om de gewenste transitie te realiseren zijn
investeringen nodig. We ontwikkelen nieuwe diensten en producten en professionaliseren onze
werkorganisatie over de gehele linie. Om die reden vinden we het verantwoord om in 2018 met een te
verwachten nadelig resultaat te starten.
Voor een extra impuls wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om extra gelden in te zetten. Het
betreft het resultaat op de afdeling projecten en centrale kosten ad € 775.000. Dit betreft voor
€ 451.000 extra inzet BBL boven capaciteit en ca. € 238K extra kosten projecten boven
innovatiebijdrage locaties en W&T gelden. De inzet BBL wordt voornamelijk vanuit strategisch oogpunt
ingezet, om jonge medewerkers aan ons te binden in de krappe arbeidsmarkt.
Bovenstaande kosten zijn niet structureel. Indien deze posten uitgesloten worden heeft ZGR een
positieve begroting voor het jaar 2018.
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6.

Vooruitblik 2018

De koers vanuit ons strategisch plan ‘Aangenaam, vitaal en zelfredzaam ouder worden in het hart van
Salland (2016-2020)’ is helder. In de implementatie daarvan zullen we ons rekenschap geven van de
externe kansen en ontwikkelingen voor onze sector en de interne ontwikkelingen en aanpassingen om
hierop tijdig in te kunnen spelen.
De sector heeft te maken met een imago-issue, we komen uit een periode waarin de ouderenzorg
veelal negatief in de media werd neergezet. Langzamerhand komt hier in positieve zin verandering in.
Iedereen kent de uitdrukking ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Het vraagt dus tijd en
investeringen om het vertrouwen in de sector weer op te bouwen en positief in te kleuren. Dit wordt
vanuit de overheid erkend. Met ingang van 2018 wordt structureel extra geld vrijgemaakt voor extra
handen aan het bed. Door de vergrijzing en de inzet van extra personeel zal de krapte op de
arbeidsmarkt toenemen. Dit vraagt om een strategisch HR-beleid, waarmee we professionele
medewerkers aan ons kunnen binden en boeien, bijvoorbeeld door hen een adequaat
opleidingsaanbod te doen. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zal 2018 in het teken staan van de
verdere implementatie van het HR-beleid, waarmee ZGR zich verder wil ontwikkelen tot een
aantrekkelijke- en betrouwbare werkgever.
Deze verschillende externe ontwikkelingen geven het volgende beeld voor 2018:
-

Krapte op de arbeidsmarkt, waardoor we moeten investeren om het juiste personeel aan ons
te binden om door te kunnen bouwen op de door ons ingezette koers: opleiden en
ontwikkelen.
- Het verder doorzetten van het scheiden wonen - zorg. Het principe ‘geld volgt klant’ wordt
door de zorgkantoren gehanteerd. Het toenemende uitgangspunt wordt, dat de cliënt thuis
woont ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Ondersteuning vindt breder plaats dan alleen
vanuit het zorgperspectief. De eigen omgeving, welzijnswerk en dagelijkse dienstverlening in
de buurt spelen hierin een sleutelrol. Opname bij gespecialiseerde zorgcentra gebeurt op
steeds hogere leeftijd als thuis wonen echt niet meer mogelijk is.
- In het verlengde van het scheiden wonen - zorg is de verwachting dat de vraag naar tijdelijke
opvang – Eerstelijns Verblijf (ELV) en diverse vormen van respijtzorg – zal toenemen. We zien
dat financiers (Wmo en voor extramuraal wonende VPT-ers ook Wlz) hier budget voor
hebben.
- Welzijn en kwaliteit van leven van de oudere krijgen steeds meer aandacht naast medisch
(be)handelen.
- De focus in de ouderenzorg verschuift van aandacht voor de input (inspanning, aantal uren
geleverde zorg) naar output (toegevoegde waarde van de zorg). De centrale vraag verplaatst
zich van “hoeveel uur heb ik aan deze cliënt besteed” naar “wat heeft mijn inzet voor de cliënt
opgeleverd?’’
- Zorgcontractering en toezicht op kwaliteit zullen zich meer richten op het leren en verbeteren
van zorgprofessionals binnen zorgorganisaties en steeds minder op uniforme kwantitatieve
uitkomsten van zorg.
- De zorgzwaarte neemt toe. Dat geldt zowel voor intramuraal als extramuraal. Met als gevolg
snellere doorlooptijden en daarmee de uitdaging om zo goed en efficiënt mogelijk nieuwe
klanten de juiste plek te bieden en de doorstroom in de keten tussen de ZvW en de Wlz te
verbeteren.
- Inzet van technologie om meer zorg op afstand te leveren
Op basis van de inspanningen en resultaten in 2017 is er voldoende vertrouwen binnen ZGR om
bovenstaande uitdagingen op te pakken. Ik kijk er dan ook naar uit om hier dit jaar samen met onze
medewerkers en vrijwilligers mee aan de slag te gaan.

dr. L. (Loes) Kater MBA, directeur-bestuurder ZGR – Raalte, mei 2018
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5.1 JAARREKENING

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

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1
2

2.552.376
0
2.552.376

3.479.240
0
3.479.240

3
4
5

420.442
694.681
7.055.088
8.170.211

367.558
598.423
6.809.278
7.775.259

10.722.587

11.254.500

31-dec-17
€

31-dec-16
€

91
0
6.884.295
26.301
6.910.687

91
0
6.646.663
26.301
6.673.055

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële 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

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

964.636

942.132

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

8

191.790

339.356

3
9

0
2.655.474
2.655.474

0
3.299.957
3.299.957

10.722.587

11.254.500

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 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

11

16.974.699

15.758.648

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

12

212.640

186.166

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.266.113

1.119.111

18.453.452

17.063.925

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

11.656.849

11.330.045

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

754.096

621.877

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

415.608

26.111

Overige bedrijfskosten

17

5.360.116

4.313.090

Som der bedrijfslasten

18.186.669

16.291.123

BEDRIJFSRESULTAAT

266.783

772.802

-29.150

-33.174

237.632

739.627

2017
€

2016
€

237.632
237.632

739.627
739.627

Financiële baten en lasten

18

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

15,16
7

1.169.704
22.504

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Kortlopend bankkrediet

-244.432

-96.258

-134.978

3
9

-52.883
-644.483

-794.746
685.520

18
18
18

22.877
-52.027

1
1

-242.843

-793.624
665.366

8
8
9

Mutatie geldmiddelen
5
5

48

-244.204
284.166

23.960
-57.134
-29.150
636.216

-33.174
250.992
-513.564
26.111

-242.843

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

621.878
-866.310

7

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2016
€
772.802

1.192.208

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

€

266.783

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

2017
€

-147.566

-487.453

-141.922
-147.566

-141.922

245.806

-378.383

6.809.278
7.055.088
245.810

7.187.661
6.809.278
-378.383

Stichting ZGR

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorggroep Raalte (ZGR) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Raalte op het adres Kerkstraat 3 en is
geregistreerd onder KvK-nummer 05072572.
De belangrijkste activiteiten zijn aanbieden van verpleging, behandeling, activerende begeleiding, persoonlijke
verzorging en huishoudelijke verzorging.
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.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden rechtspersonen
De stichting heeft de volgende verbonden vennootschap die niet in de consolidatie betrokken is:
- 50% aandeel in VOF Gasterij de Noaber te Raalte. Deze vennootschap heeft ten doel het exploiteren van een
restaurant en (brood) kiosk binnen een zorginstelling, ten behoeve van de omliggende wijk en al hetgeen
daartoe behoort en daarmee in verband staat in de ruimste zin van het woord.
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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 ZGR.
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 afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur van het vast actief.
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.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage, zijn deze
in mindering gebracht op de investeringen
Groot onderhoud:
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze
zich voordoen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden
betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een
duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten
laste van de resultatenrekening.
De leningen aan niet- deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.

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.
ZGR heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige
kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en
vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa
per 31 december 2017.
Bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen is gebruik gemaakt van de
meerjarenbegroting per kasstroom genererende eenheid. De resterende levensduur van het vast actief en de
geplande investeringen in de toekomst. Bij de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de een
negatieve prijsontwikkeling in de vergoedingen. Op basis van de opgestelde bedrijfswaardeberekeningen lag de
bedrijfswaarde van de locatie Stevenserf onder de boekwaarde en is derhalve een bijzondere
waardevermindering toegepast.
Bij de bepaling van de contante waarde van de toekomstige kasstromen is rekening gehouden met:
- Mutatiegraad ZZP van 80% per jaar
- Uitbreiding van de productie VPT met gemiddeld 10% per jaar tot 30% van de maximale capaciteit en een
uitstroom van de clienten met een ZZP 1 tm 4. Hierin zit al een huurderving ingecalculeerd;
- De NHC is vanaf 2018 onderhandelbaar. Vanaf 2019 is er een afslag van 7,5% toegepast;
- De verhuurprijs in de berekening is vastgesteld op basis van de intern vastgestelde verhuurprijzen.
- Een huurverhoging van 2 tot 2,5% per jaar (afhankelijk van het huurcontract);
- Stijiging kosten met 2% per jaar;
- Kosten instandhouding van € 1.230 per jaar voor panden in eigendom en € 500 voor huurpanden;
- De gehanteerde disconteringsvoet bedroeg 2%.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
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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 en afgeleide financiële instrumenten
(derivaten).
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
ZGR maakt geen gebruik van financiële instrumenten.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen
sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Bij het opstellen van de
jaarrekening is een risicoinschatting gemaakt van de oninbaarheid van de vorderingen > 60 dagen (50%) en >
90 dagen (100%).
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.
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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 de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 2%.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer.
Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet
betrokken.
Per individuele voorziening wordt hieronder een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden
opgenomen.
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is
geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van
uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de
hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de
reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet
in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.
Voorziening extra bovenwettelijke vakantie uren
De voorziening extra bovenwettelijke vakantie uren betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 50+ (voorheen persoonlijk budget levensfase). Het persoonlijk budget
levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde
van de in de toekomst jaarlijks uit te keren bovenwettelijke vakantie uren. De berekening is gebaseerd op de
CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.

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
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte
loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet
zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 %
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.

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. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
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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 in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
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 voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid
wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
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Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de
onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als
het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een
reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen
worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde
grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd
op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen
Stichting ZGR 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 ZGR De
verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZGR 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 het vierde kwartaal 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 98,6%. Het vereiste niveau van de
dekkingsgraad is 124,3% in het jaar 2026. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 9 jaar
hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. ZGR 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. ZGR heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
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Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een
deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de
zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden.
Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van
zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in
deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en
verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een
aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en
separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke
zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle
gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. Niet
alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan
worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet
bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in
deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot
nagekomen financiële effecten in 2018 of later.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende
schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.
5.1.4.6 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.

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

1.380.463
415.251
642.444
114.218
0

1.815.434
418.706
999.590
245.510
0

Totaal materiële vaste activa

2.552.376

3.479.240

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

3.479.237
242.843
0
754.096
415.608
0
0
0

3.613.665
513.564
0
621.878
328.094
301.983
0
0

Boekwaarde per 31 december

2.552.376

3.479.240

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.
De vaste activa (van Stevenskamp) zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
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ACTIVA
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Deelnemingen VOF Gasterij de Noaber

0

0

Totaal financiële vaste activa

0

0

2017
€

2016
€

0
-35.056
35.056

0
-27.520
27.520

0

0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Af: Resultaat deelnemingen
Naar voorziening deelneming
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
De V.O.F. Gasterij de Noaber is eind 2013 opgericht. ZGR heeft een belang van 50% in de V.O.F. Het negatieve resultaat is
voortgekomen uit de reguliere bedrijfsvoering en betreft geen incidentele last. Uit dien hoofde is een voorziening deelneming
gevormd.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft
kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
V.O.F. Gasterij de Noaber
exploiteren van een
restaurant en (brood) kiosk

0

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

50%

-373.597

-70.111

Toelichting:
Er is een voorziening gevormd voor 50% van het Eigen vermogen. In het eigen vermogen is het resultaat over 2017 reeds
verwerkt. Genoemde bedragen betreffen het volledige (100%) Eigen vermogen en Resultaat van de Noaber.
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3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ
t/m 2014
€

2015
€

2016
€

Saldo per 1 januari

0

0

367.558

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
0

34
-367.592
-367.558

Saldo per 31 december

0

0

c

c

Stadium van vaststelling (per erkenning):

2017
€

totaal
€
367.558

420.442
420.442

420.442
34
-367.592
52.884

0

420.442

420.442

c

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
€

420.442
0
420.442

367.558
0
367.558

31-dec-17
€

31-dec-16
€

13.749.243
13.328.801

12.977.429
12.609.871

420.442

367.558

31-dec-17
€

31-dec-16
€

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

Vorderingen op debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
- ZVW Wijkverpleging
- ZVW Eerstelijnsverblijf (ELV)
- Overige nog te ontvangen bedragen

341.840
13.836

330.467
24.573

159.252
109.188
70.565

134.975
83.653
24.755

Totaal debiteuren en overige vorderingen

694.681

598.423

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt

€ 6.380

(2016: € 0).

De te vorderen bedragen WLZ/ ZVW betreft uitstaande declaraties waarvan het saldo na 31-12-17 is ontvangen.
Eerstelijns verblijf (ELV) was in 2016 een WLZ subsidie. Per 2017 is dit product overgeheveld naar de ZVW.
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De specificatie is als volgt:
ACTIVA
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

7.048.513
6.575

6.801.143
8.135

Totaal liquide middelen

7.055.088

6.809.278

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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De specificatie is als volgt:
PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

91
0
6.884.295
26.301

91
0
6.646.663
26.301

Totaal eigen vermogen

6.910.687

6.673.055

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Kapitaal

91

0

0

91

Totaal kapitaal

91

0

0

91

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

6.646.663

237.632

6.646.663

237.632

0

6.884.295

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsfondsen:
- Reserve aanvaardbare kosten
Totaal bestemmingsfondsen

6.884.295

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

26.301

Totaal algemene en overige reserves

26.301

26.301
0

0

Toelichting:
Het resultaat 2017 wordt toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. ZGR heeft de gewenste vermogenspositie en
toekomstplannen vastgelegd in de meerjarenbegroting.
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De specificatie is als volgt:
PASSIVA
7. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2017
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

- jubilea
- extra bovenwettelijke vakantie uren
- reorganisatie
- deelneming
- uitgestelde beloningen
- langdurig zieken
- asbestsanering

183.608
186.270
90.555
151.743
66.231
263.725
0

20.156
2.000
1.635
35.056
0
133.304
121.666

7.482
22.705
67.342
0
30.479
98.010
0

0
16.000
24.848
0
0
24.447
0

196.282
149.565
0
186.799
35.752
274.572
121.666

Totaal voorzieningen

942.132

313.817

226.018

65.295

964.636

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

449.414
515.221
200.191

Toelichting per categorie voorziening:
Voor de grondslagen van de voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen, punt 5.1.4.
Voorziening extra bovenwettelijke vakantie uren
Per saldo is de voorziening verlaagd. De onttrekkking betreft de opbouw voor het jaar 2017, de vrijval betreft medewerkers die
gedurende 2017 uit dienst zijn gegaan. De dotatie is vanwege verhoging van de opslag percentages.
Voorziening Reorganisatie:
De reorganisatievoorziening is gevormd voor de transformatie die vanaf het najaar 2014 ten uitvoer is gebracht.
In 2017 zijn de kosten van de boventallige medewerkers en juridisch advies onttrokken aan de voorziening.
Het restant van de voorziening is overgeheveld naar de kortlopende schulden, vanwege reeds getekende
vaststellingsovereenkomsten
Voorziening Deelneming:
Voor het verlies van V.O.F. Gasterij de Noaber is een voorziening deelneming gevormd. Vanwege het negatieve eigen vermogen
van "de Noaber is de deelneming op €0,- gewaardeerd. De dotatie heeft betrekking op de helft van het verlies in 2017.

Voorziening Uitgestelde beloningen:
Dit betreft de nabetaling ORT 2012-2016 op grond van de cao. Deze voorziening betreft rechten die medewerkers uit dienst
mogelijk kunnen claimen. De onttrekking betreft de in 2017 geclaimde bedragen.
Voorziening langdurig zieken:
De onttrekking betreft medewerkers die in 2017 langdurig ziek waren. De dotatie betreft de toevoeging van de
transitievergoedingen die mogelijk in de toekomst moeten worden betaald aan medewerkers die vanwege ziekte uit dienst gaan.

Voorziening asbestsanering
De dotatie betreft een inschatting van de toekomstige kosten voor asbest sanering bij sloop van de locatie Stevenskamp.
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De specificatie is als volgt:
8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan banken

191.790

339.356

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

191.790

339.356

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

481.278
0
141.922

617.773
0
136.495

Stand per 31 december

339.356

481.278

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

147.566

141.922

Stand langlopende schulden per 31 december

191.790

339.356

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

147.566
191.790
0

141.922
339.356
0

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.

9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden:
- overige schulden
- ORT nabetaling 2012-2016
- vaststellingsovereenkomsten
- projectkosten
- Rekening Courant samenwerkingspartner
Nog te betalen kosten:
- nog te betalen kosten
- omzetbelasting
Vooruitontvangen opbrengsten:
- subsidie buurtcentrum SW
- subsidie MIEN interactief
- overige ontvangsten
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Vakantiedagen
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-17
€

31-dec-16
€

713.993
147.566
317.659
83.043
159.352

346.114
141.922
474.086
290.767
119.279

173.474
0
21.451
65.200
42.981

195.682
264.538
313.543
137.500
75.277

28.301
0

8.885
8.520

0
21.685
0
442.293
438.476

35.250
30.000
16.150
379.274
463.170

2.655.474

3.299.957

Toelichting:
Als gevolg van de nieuwe cao wordt de eindejaarsuitkering in november uitbetaald. Hierdoor onstaat in 2017 voor het eerst een
reservering voor de eindejaarsuitkering.
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De specificatie is als volgt:

10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar €
1.457k voor de komende 5 jaar € 7.179k en daarna € 18.130. De resterende looptijd van het(de) huurcontract(en) varieert van 2 tot
22 jaar.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, 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 en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

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

3.118.090
0
1.302.659

676.423
0
257.717

2.168.865
0
1.169.275

245.510
0
0

Boekwaarde per 1 januari 2017

1.815.431

418.706

999.590

245.510

0

3.479.237

-131.292

0

Totaal
€
6.208.888
0
2.729.651

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

254.835

62.469

56.831

274.195
415.608
0

65.924
0
0

413.977
0
0

242.843
0
754.096
415.608
0

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

269
0
269

-38
0
-38

152.657
0
152.657

152.888
0
152.888

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0
0
0
0

-434.968

-3.455

-357.146

-131.292

0

-926.861

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

3.372.656
0
1.992.193

738.930
0
323.679

2.073.039
0
1.430.595

114.218
0
0

0
0
0

6.298.843
0
3.746.467

Boekwaarde per 31 december 2017

1.380.463

415.251

642.444

114.218

0

2.552.376

3,33% - 10%

5 - 6,67%

10 - 33%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
NWB
BNG
Totaal

1-jan-89
2-apr-91

2.111.439
294.957

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

30
30

A
A

3,98%
3,95%

€

€

390.683
90.595
481.278

0
0
0

A = Borgstelling door gemeente Raalte
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Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2017
over 5 jaar
2017
€
125.179
16.743
141.922

€
265.504
73.852
339.356

Resterende
looptijd in
jaren eind
2017

Aflossingswijze

€
0
0

€
2
4

0

Aflossing 2018

Ann
Ann

130.162 A
17.404 A
147.566

Gestelde
zekerheden
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

2.033.659
13.749.277
1.081.796
109.966

1.611.813
13.020.220
1.027.013
99.602

Totaal

16.974.699

15.758.648

Toelichting:
Onder opbrengsten ZVW zijn ook de opbrengsten vanuit Eerstelijnsverblijf (ELV) opgenomen. In 2016 viel ELV nog onder een WLZ
subsidieregeling, vanaf 2017 valt dit onder de ZVW. De cijfers van vorig jaar zijn hiervoor gecorrigeerd.
De opbrengsten ZVW zijn toegenomen met € 183k, als gevolg van stijging van het aantal geleverde uren zorg met 13%. Daarnaast
zijn de tarieven gemiddeld 2% gestegen. De productie ELV is door toename van het aantal cliënten gestegen met 133%
Het WLZ budget is toegenomen met € 730k, met name als gevolg van zwaardere zorg en verhoging van de NZA tarieven. Het aantal
dagen ZZP is met bijna 2% gedaald, VPT stijgt met bijna 30%.
De WMO opbrengsten liggen € 10k boven het niveau van vorig jaar. Het aantal uren huishoudelijke hulp (gemeente Raalte) is met
2% toegenomen, ondanks het feit dat dit voor cliënten met een WLZ indicatie vanaf 2017 vanuit de WLZ wordt gefinancierd. Het
aantal dagdelen dagbesteding is als gevolg van een verschuiving naar de WLZ wel gedaald (-5%).
De overige zorgprestaties bevatten particuliere bijdragen van cliënten voor Ontmoeten in Eigen dorp, bijkoop huishouding en
partculiere zorg of dagbesteding. De toename van € 10k betreft met name particuliere thuiszorg.

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:
Subsidies Zvw-zorg
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Sectorplannen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal

2017
€

2016
€

20.301
85.482
67.508
39.350

5.142
144.943
16.080
20.001

212.640

186.166

Toelichting:
Subsidies Zvw-zorg betreft de subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur.
De rijkssubsidies VWS zijn ontvangen uit de subsidie stagefonds en subsidie middelen voor praktijkleren. Beide subsdies zijn in 2017
lager dan voorgaand jaar.

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
- Maaltijdvoorziening
- Welzijnsactiviteiten
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- Inzet personeel
- Bijdrage Nederlandse Provincie van de Congregatie van Zusters van Liefde
- Overige opbrengsten
Totaal

2017
€

2016
€

348.116
80.095

335.726
83.354

24.389
139.569
673.944

21.807
150.330
527.893

1.266.113

1.119.111

Toelichting:
De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten van appartementen (€ 350k), opbrengst zaalhuur, particulier
verblijf, waskosten en servicekosten. In 2016 is de resultaatverdeling van de locatie SB met stichting de Parabool (€ 106k) in
mindering gebracht op deze opbrengsten Verder zijn de opbrengsten vanuit verhuur van appartementen (€ 20k) en zalen (€ 30k)
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- Overige personeelskosten
- Dotaties en vrijval voorzieningen
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

8.682.739
1.390.691
684.675

8.245.085
1.338.768
647.359

230.063
-5.701
10.982.467
674.382

425.937
66.269
10.723.419
606.626

Totaal personeelskosten

11.656.849

11.330.045

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Inzet FTE inclusief mutatie verlof en contracturen

233

223

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

233

223

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De personele kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van de omzet. Daarnaast vloeit de extra personeelsinzet ook voort
vanuit eisen van het kwaliteitskader. Onder lonen en salarissen is een bedrag van € 38K opgenomen in verband met de Cao-afspraak
betreffende nabetaling ORT over vakantietoeslag over de jaren 2012-2016. In 2016 betrof dit een bedrag van ruim € 213K in verband
met het vormen van deze verplichting voor meerdere jaren.

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

2017
€

2016
€

754.096
754.096

621.877
621.877

Toelichting:
De stijging van afschrijvingen is te verklaren door investeringen die zijn gedaan in verband met de renovatie van Angeli Custodes en
DeBuut. Daarnaast zijn de brandmeldinstallaties op Swaenewoerd en Stevenskamp vernieuwd. Tot slot is er een wijziging geweest in
het activabeleid, waardoor activa met een investeringsbedrag lager dan € 1.000 per stuk in 2017 volledig zijn afgeschreven.

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:
Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

2017
€

2016
€

415.608

26.111

Toelichting:
De waardevermindering in 2016 betreft impairment van de locatie Stevenskamp. In 2017 gaat het om de impairment van de locatie
Stevenserf.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
17. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

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

1.164.223
1.404.096
563.808
664.928
1.435.016
128.045

1.036.286
795.076
546.234
705.815
1.280.646
-50.967

Totaal overige bedrijfskosten

5.360.116

4.313.090

Toelichting:
De algemene kosten zijn hoger als gevolg van aangeschafte software en hardware. De kosten voor huur en leasing zijn gestegen in
verband met het nieuwe huurcontract na renovatie van de locatie Angeli Custodes. De hogere dotatie voorzieningen wordt mede
veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening asbestsanering.

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

2017
€

2016
€

Rentebaten
Ontvangen dividenden
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten

22.877

23.650
0
0

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Geactiveerde rente
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

-16.971
-35.056

-52.027

-29.614
-27.520
0
0
0
-57.134

Totaal financiële baten en lasten

-29.150

-33.174

22.877

Toelichting:
De financiële lasten zijn gedaald door aflossingen op de leningen.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

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

Totaal honoraria accountant

2017
€

2016
€

23.384
13.915
2.153
0

22.385
13.915
0
0

39.452

36.300

20. 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.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt
21.
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21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2017 is als volgt:
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

L. Kater
Bestuurder
1-mei-17
heden
Ja
100%

H.G. van
Kampen
Bestuurder
15-mei-08
1-mrt-17
Ja
100%

73.325
0
374
73.699

28.749
0
118
28.867

7.316
81.015

1.836
30.703

81.219

19.559

0
0

75.036
75.000

Nee
0%

Ja
100%

0
0
0
0

142.078
0
313
142.391

0
0

10.796
153.187

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
G.H. BrinkhuisW.M. van Es
Oord
Gewezen
bestuurder a.i.
Functie (functienaam)
Bestuurder a.i.
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
1-jan-17
1-jan-16
In dienst tot (datum einde functievervulling)
30-apr-17
15-mei-17
Uurtarief
120
120
Totale bezoldiging
23.266
16.896

6 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

33.968

0

0

120
172.920

2016
1 Uurtarief

2 Totale bezoldiging
3 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

252.000
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Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700
Naam
functie
T. Hamelink
Voorzitter Raad van Toezicht t/m 30-9-2017
J. Horst
Lid Raad van Toezicht/Voorzitter Raad van Toezicht per 1-10-2017
C. Smits
Lid Raad van Toezicht
C. van Eek
Lid Raad van Toezicht
J. Oldemaat
Lid Raad van Toezicht
J. Viscaal
Lid Raad van Toezicht
L. Poot
Lid Raad van Toezicht per 28-6-2017
T. Weertman
Lid Raad van Toezicht per 28-6-2017
B. Nijland
Lid Raad van Toezicht per 28-6-2017

Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan
ZGR 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 overschreden door de Raad
van Bestuur, maar wordt door het overgrangsrecht gerespecteerd. Ten aanzien van de uitkering wegens
beëindiging van de dienstbetrekking aan de heer H.G. van Kampen is er sprake van een overschrijding van het
maximum met een bedrag van € 36. Dit bedrag is reeds teruggevorderd en ontvangen.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 14.850 en voor de
overige leden van de Raad van Toezicht € 12.100. Deze maxima worden niet overschreden.
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting ZGR heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 28 mei 2018.
De raad van toezicht van Stichting ZGR heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering
van 28 mei 2018.

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

Gebeurtenissen na balansdatum
Niet van toepassing
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
mevr. L. Kater
Directeur-bestuurder

28-5-2018

W.G.
dhr. J. Horst
Voorzitter Raad van Toezicht

28-5-2018

W.G.
dhr. C. van Eek
28-5-2018
Vice voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
mevr. C.H.M. Smits
Lid Raad van Toezicht

28-5-2018

W.G.
dhr. J.G. Oldemaat
Lid Raad van Toezicht

28-5-2018

W.G.
dhr. J.M.J.G. Viscaal
Lid Raad van Toezicht

28-5-2018

W.G.
dhr. T. Weertman
Lid Raad van Toezicht

28-5-2018

W.G.
dhr. B. Nijland
Lid Raad van Toezicht

28-5-2018

W.G.
mevr. L. Poot
Lid Raad van Toezicht

28-5-2018
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

75

Stichting ZGR

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten zijn geen regelingen opgenomen omtrent de resultaatbestemming.

5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting ZGR 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. 936
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting ZGR

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting ZGR te Raalte gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting ZGR op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de 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 ZGR 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 het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
 het bestuursverslag;
 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 bestuursverslag 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 ZGR 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 ZGR 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 ZGR 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 ZGR.
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. 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;
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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 ZGR;
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 ZGR 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.

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.

Assen, 28 mei 2018

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
drs. H. Drenth RA MGA

