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1| Voorwoord
Omgaan met een crisis vraagt om samenwerking en een heldere koers. En dat is wat wij binnen Vanboeijen
in 2016 hebben bereikt met elkaar. Vanboeijen had vele vraagstukken het hoofd te bieden om in allerlei
opzichten een gezonde toekomst tegemoet te gaan.
Bij mijn aantreden op 1 april 2016 stond Vanboeijen onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ), onder bijzonder beheer van de Rabobank en was het HKZ-keurmerk opgeschort.
Naast deze zichtbare vraagstukken, waren er veel onderliggende problemen. Deze zijn in het voorjaar van
2016 open en transparant met in- en externe stakeholders gedeeld als ook met de hele organisatie in diverse
medewerkersbijeenkomsten. Dit heeft de basis gevormd voor een plan van aanpak voor IGZ, een herstelplan
gericht op een gezond meerjarenperspectief en voor een aantal verbeteringen rondom de HKZ.
Dit heeft ertoe geleid dat in augustus het verscherpt toezicht van de IGZ is opgeheven, dat per 1 november
het bijzonder beheer van de Rabobank is opgeheven en dat we vanaf december 2016 ons HKZ-keurmerk
weer voor drie jaar mogen voeren. Een topprestatie van onze organisatie!
Tevens zijn we gestart met de herijking van onze missie. Wat is de reden dat we bestaan en waar gaan we
voor met elkaar. Het fundament van onze organisatie willen we stevig neerzetten om van daaruit vooruit te
kijken, vraagstukken op te lossen en verbeteringen te maken.
Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een
verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden.
Met de overtuiging: goed leven- mooi werk- met elkaar.
Om de vele vraagstukken in 2016 het hoofd te kunnen bieden stond ons ankerpunt voorop, nooit met elkaar
uit het oog verliezen waar we voor staan en waar we voor gaan. En dat was soms best lastig als het ook
dichtbij kwam en we afscheid van medewerkers moesten nemen.
Daarnaast hebben wij een programma ingericht onder de titel: ‘Thuis en op het werk bij……iedere bewoner
van Vanboeijen’ om alle vraagstukken, plannen en projecten met elkaar in verbinding te brengen en te
realiseren. En daar zijn enorme stappen in gezet.
In een veranderende organisatie als de onze, staat in verbinding zijn en open en transparant communiceren
centraal. En dat hebben we gedaan in 2016. Door medewerkersbijeenkomsten te organiseren, nieuwsbrieven
te versturen, actuele berichten op intranet te plaatsen en door mijn maandelijkse blog om de organisatie te
informeren en mee te nemen in de besluiten en stappen die gezet worden voor de doorontwikkeling van
Vanboeijen. Er zijn ook kennismakingsgesprekken, werkbezoeken en lunchbijeenkomsten geweest om met
elkaar in gesprek te zijn over het bedwingen van de crisis met de daarbij behorende maatregelen. Maar
vooral om met elkaar over de toekomstvisie te spreken: het werken in de driehoek, in krachtige teams. En wat
is daarvoor nodig!
Het herstel is inmiddels zichtbaar en voelbaar. Het vertrouwen in de organisatie begint terug te komen.
Toch moeten we voorzichtig zijn. De eerste forse stappen zijn gezet, maar het toewerken naar een stabiele
en zorggerichte organisatie vraagt de komende jaren nog veel inspanning en flexibiliteit van een ieder.
Tegelijk vraagt deze beweging ook om koersvastheid en doorzettingsvermogen. Zo houden we vast aan het
herstelplan en de ingezette inhoudelijke koers van de driehoek, een persoonlijk plan voor elke bewoner en de
ontwikkeling naar krachtige teams.
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Zoals ik in mijn voorwoord vorig jaar verwoorde: ‘We gaan vanuit de stormen weer met elkaar koers zetten
naar de toekomst’. We hebben grote vraagstukken m.b.t. de financiën, zorg en personeel het hoofd te bieden.
Daarbij staan flexibiliteit, duurzaamheid en samen centraal. Het afgelopen jaar hebben we met ieders grote
inzet al veel bereikt. De resultaten zijn in dit verslag opgenomen.
Stakeholders binnen en buiten de organisatie hebben met ons meegedacht en ons gesteund. En onze
bewoners, medewerkers, ouders/verwanten en vrijwilligers hebben zich flexibel en meedenkend ingezet. Niet
altijd gemakkelijk maar altijd met ons ankerpunt voor ogen.
Het verder bouwen aan een mooie toekomst voor Vanboeijen en haar bewoners is gestart!
Mijn dank is groot.

Mevr. drs. J.M. (Annette) Imhof
Voorzitter Raad van Bestuur
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2| Algemeen beleid
2.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid
Vanboeijen ondersteunt en begeleidt in Drenthe en daarbuiten meer dan 730 kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en een (complexe) ondersteuningsvraag bij
wonen, werken, leren en vrije tijd. Bij Vanboeijen werken zo’n 1600 gedreven en enthousiaste
medewerkers die zich hiervoor dagelijks inzetten. Daarnaast zetten ruim 700 vrijwilligers zich belangeloos in
voor de cliënten die bij ons wonen en werken. Vanboeijen heeft ruim 100 woon- en dagbestedingslocaties.
Missie
Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een
verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met de overtuiging:

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar
Randvoorwaarden
De cliënt en zorg centraal, continuïteit van de organisatie en vakmanschap & vertrouwen zijn de
randvoorwaarden om onze missie te realiseren. Zonder deze geen goede ondersteuning voor onze cliënten.
Client centraal:

De vraag van de cliënt staat centraal. Wij volgen zijn/haar
vragen, wensen, dromen en talenten. Dat wat hij/zij kan of wil maken wij
binnen onze mogelijkheden waar.

Continuïteit:

Om een gezonde en stabiele organisatie te zijn en te blijven, moet de
basis altijd op orde zijn. Dus kwaliteit van zorg en een gezonde (financiële)
bedrijfsvoering. Hier zijn we ons steeds bewust van.

Vakmanschap & vertrouwen: We werken vanuit een cultuur van vakmanschap en vertrouwen. Dat betekent
dat je altijd vanuit je professionele deskundigheid handelt en daar ook vragen
over mag krijgen. Het betekent samen een open gesprek en discussie aan
kunnen gaan, zonder een gevoel van onveiligheid te ervaren. Vragen kunnen
stellen zonder oordeel en echt oprecht kunnen luisteren naar elkaar.
Visie op begeleiding
Ieder mens is een individu. Met een eigen naam, een eigen geschiedenis en eigen vermogens. Met eigen
plannen, verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst. Meedoen in de maatschappij. Met respect
behandeld worden. Ontdekken waar je goed in bent. Zelf kiezen. Sociale contacten onderhouden.
Basisbehoeften die voor ieder mens belangrijk zijn. Vanboeijen hecht aan het creëren van een goed klimaat
waarin cliënten hun leven naar eigen wensen kunnen vormgeven. Of ze nu jong of oud zijn, veel
ondersteuning en begeleiding nodig hebben of weinig, en langdurig of maar tijdelijk. Daar hoort ook bij:
wonen en dagactiviteiten op een plek die de cliënt prettig vindt. Waar iemand ook woont of werkt, in onze
zorg- en dienstverlening staan de individuele vragen en mogelijkheden van individuele personen voorop. Het
gaat erom wat iemand (nog) wel kan. We stimuleren mensen om contacten te leggen met anderen, om hun
grenzen te verleggen. Deskundige en betrokken medewerkers helpen de cliënten zich optimaal te ontplooien
en leren ze zoveel mogelijk zelf beslissingen te nemen. Uitvinden wat bij iemand past, kost tijd. Het is een
zoekproces. Daarom is er veel overleg tussen de cliënt, de begeleider en ouders/verwanten.
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2.2 Algemeen beleid in het verslagjaar
Op 1 april 2016 is bij Vanboeijen een nieuwe bestuurder, een nieuwe directie en een nieuwe Raad van
Toezicht aangetreden. In de voorafgaande periode bestond binnen Vanboeijen bestuurlijke onrust. Dit bracht
risico’s mee voor de continuïteit van de organisatie en de dienstverlening aan de cliënten. Dit risico is ook
door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) geconstateerd. Deze heeft Vanboeijen eind februari onder
verscherpt toezicht geplaatst. Om dezelfde reden werd gelijker tijd het HKZ-certificaat opgeschort en werd
Vanboeijen vóór de komst van de nieuwe bestuurder door de Rabobank onder bijzonder beheer geplaatst. Dit
leverde voor 2016 forse vraagstukken op die het beleid over 2016 hebben bepaald en die een crisisaanpak
noodzakelijk maakte, waarbij er fors is ingezet op bovenstaande vraagstukken.
Ten behoeve van het leveren van verantwoorde en veilige zorg is een plan van aanpak uitgevoerd die moest
leiden tot “de basis op orde”. De basis op orde betekent dat er een verbetercultuur is waarin wordt gewerkt
naar de kwaliteitsnormen van de IGZ op de thema’s medicatieveiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet
personeel, vrijheidsbeperking en sturen op kwaliteit en veiligheid. Tegelijkertijd is een herstelplan met een
meerjarige financiële doorrekening opgesteld om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen. Het
resultaat hiervan is geweest dat in augustus 2016 het verscherpt toezicht door de IGZ is opgeheven, het
bijzonder beheer van de Rabobank per 1 november 2016 is opgeheven en dat de opschorting van het HKZcertificaat in december 2016 is opgeheven en met drie jaar is verlengd. In 2017 wordt het herstelplan verder
uitgevoerd en blijft de kwaliteitsborging een speerpunt in het beleid van Vanboeijen.
Herstelplan
Vanboeijen komt na de afsluiting van de crisisperiode in de loop van 2017 in een nieuwe organisatiefase
terecht waarbij vanuit de visie en missie vormgegeven wordt aan een meer strategisch georiënteerd HRMbeleid. Belangrijke pijlers van dit beleid zijn:
• Het uitvoeren van de maatregelen in het herstelplan dat in 2016 is opgesteld en een tiental
maatregelen kent die doorlopen in 2017, met een uitloop in 2018;
• Strategische personeelsplanning gericht op de duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling, gerichte
loopbaanontwikkeling en meer gestroomlijnde inzet van professionals;
• Een beleid gericht op vitaliteit en gezondheid van medewerkers, in 2017 zal dit vooral in het teken
staan van het terugdringen van het ziekteverzuim;
• Een opleidingsbeleid dat enerzijds nauwe aansluiting heeft met de visie van Vanboeijen, adequate
ondersteuning biedt bij een goed kwaliteits- en veiligheidsklimaat, en daarnaast inspeelt op verdere
professionele ontwikkeling;
• Het vormgeven van een organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door eigenaarschap van
professionals, resulterend in krachtige teams, een management - en ontwikkeling hiervan - dat hierin
faciliterend en ondersteunend werkt en het invulling geven aan doorleefde waarden van Vanboeijen.
In haar huidige beleid richt Vanboeijen zich op de doelgroep ‘cliënten met intensieve ondersteuningsvragen’.
Dit maakt dat we voornamelijk zorg verlenen aan cliënten die geïndiceerd zijn vanuit het kader van de Wet
Langdurige Zorg (Wlz). Vanboeijen wil, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, anticiperen op
ontwikkelingen in de samenleving en aanstaande ontwikkelingen in de zorg. Wat betreft de doelgroep
cliënten zullen we breed georiënteerd blijven en daar waar kansen en mogelijkheden liggen om de zorg en
ondersteuning aan te bieden zullen we dat, eventueel in samenwerking met andere zorgaanbieders en
partners gaan doen.
Ten behoeve van de continuïteit dient de organisatie Vanboeijen zich verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn in
2016 de contouren en de richting geschetst. Ook welke maatregelen op hoofdlijnen genomen moeten
worden. Uitgangspunt voor de doorontwikkeling van onze organisatie zijn de drie thema’s: zorg centraal,
continuïteit en vakmanschap & vertrouwen.
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Speerpunten binnen de doorontwikkeling zijn:
- Bestaande werkprocessen en beleid verbeteren, aanpassen en uitvoeren;
- Doeltreffender aansturing en doorontwikkeling van de zorg en de kwaliteit van zorg, door te werken vanuit
de zeven doelgroepen;
- Vraag en aanbod van personeel in de werkprocessen beter laten aansluiten bij de zorgvraag van de
cliënten in de praktijk met behulp van capaciteitsplanning;
- Doorontwikkeling Regie op Locatie;
- Strategische verkenning 2017- 2020 die ons inzicht geeft in ons werkterrein en in onze doelgroepen op de
langere termijn.
Sociaal plan
Om te kunnen voldoen aan kwaliteitsverbetering passend binnen de financiële kaders en de vraag van
cliënten is er een andere organisatiestructuur en -cultuur nodig. De voorgestelde organisatieveranderingen
zullen met name gevolgen hebben voor de leidinggevende en indirecte functies. Om de sociale gevolgen van
deze wijzigingen op te vangen is met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen. Deze is alléén van
toepassing op de indirecte functies binnen Vanboeijen en loopt gedurende de herstelperiode van 1 januari
2017 tot en met 31 december 2018. Dit sociaal plan moet ervoor zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk
van werk naar werk begeleid worden.
63+-regeling
Gezien de noodzaak tot inkrimping, als aanzet tot verjonging en lagere gemiddelde personeelslasten is er
voorafgaand aan de totstandkoming van een sociaal plan een zogenaamde 63+-regeling geweest. Op
vrijwillige basis konden alle werknemers die op 1 januari 2017, 63 jaar of ouder waren (en nog niet hun
pensioenleeftijd hebben bereikt op de datum van uitdiensttreding), een aanbod krijgen tot vrijwillig vertrek.
Hiervan hebben 11 medewerkers gebruik gemaakt.
Zorgmanagers
Vanboeijen heeft ingezet op het ontwikkelen van de nieuwe rol van leidinggevende en het reduceren van het
aantal leidinggevenden. Dit heeft geresulteerd in een profiel voor zorgmanager. De kern van deze wijziging is
het leidinggeven aan een cluster van een aantal teams die begeleiding, ondersteuning en/of zorg en
behandeling bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid
(dagbesteding en wonen). De rode draad is het persoonlijk plan van de cliënt en de ontwikkeling van het
zelforganiserende vermogen van teams en medewerkers, ook wel krachtige teams genoemd.
Capaciteitsmanagement, Flexibiliteit en Roosteren
In 2016 is het project Capaciteitsmanagement, Flexibiliteit en Roosteren (CFR) gestart. Het project is één van
de pijlers van het herstelplan. Doelstelling van het project CFR is een efficiënte inzet van formatie en
middelen. Eind 2016 zijn de 0-metingen gestart. Het doel hiervan is om tot een plan van aanpak te komen
voor de locaties waardoor locaties financieel gezond worden/blijven met -op basis van de cliëntvragen- de
juiste formatie.
Verbeterafspraken zorgkantoor
Voor 2016 heeft Vanboeijen afspraken gemaakt met het zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea ten behoeve van
verbetering van de kwaliteit. Het realiseren van deze zogenaamde ontwikkelafspraken heeft Vanboeijen een
tariefophoging van 3% opgeleverd. De ontwikkelafspraken bestonden uit:
- Het realiseren van de externe toegang voor ouders en verwanten tot het elektronisch cliëntdossier;
- Het met een film in beeld brengen van de werking van locatieraden;
- Op de locaties aan de hand van een leefstijlscan de bewustwording voor het hanteren van een gezonde
leefstijl bij cliënten, betrokkenen en medewerkers verbeteren;
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-

Het versterken van de betrokkenheid en verbondenheid van betrokkenen bij een locatie door het
realiseren van “Huis Vanboeijen”. Huis Vanboeijen is een intern en interactief digitaal platform om de
communicatie en interactie tussen cliënten, ouders/verwanten en (persoonlijk) begeleider te vergroten en
op een eigentijdse manier verder vorm en inhoud te geven. Vanboeijen heeft voor dit concept in 2016 een
internationale prijs gewonnen.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers
Samen werken en leren
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen en implementeren van de randvoorwaarden
voor het werkplek-leren binnen de leertrajecten. Dit heeft geresulteerd in aansprekende digitale middelen en
een digitale leeromgeving die bijdraagt aan samen werken, samen leren en elkaar versterken in het vergroten
van deskundigheid. Het leren binnen een leertraject gebeurt zowel digitaal als fysiek. Deze mix wordt
‘blended learning’ genoemd. Kenmerkend voor het leerproces is dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is
voor zijn leerproces en dat hij individueel en samen met zijn teamgenoten leert. Medewerkers zijn betrokken
bij het vormgeven van de leertrajecten. We zien dat medewerkers hierdoor gemotiveerd en enthousiast
starten met het leertraject en het leren van en met elkaar interessant vinden. Vooral de praktische
toepasbaarheid en het maatwerk worden erg gewaardeerd. Om de collectieve prestaties van het team te
vergroten zijn er leertrajectbegeleiders aangesteld.
Verplichte deskundigheidbevordering
Vanboeijen heeft in de leeromgeving E-learning ontwikkeld voor verplichte deskundigheidsbevordering. Het
geeft inzicht in welke deskundigheidsbevordering vanuit wetgeving en beleid verplicht is, wat je kan doen om
je deskundigheid op niveau te houden, in welk tijdsbestek (variërend van eens in de 1 tot 5 jaar) en op welke
wijze je deze kunt volgen. In de leeromgeving kunnen de resultaten van een toetsing of het volgen van
deskundigheidbevordering worden vastgelegd zodat de medewerker dit altijd inzichtelijk heeft. Voor de
leidinggevenden is in de rapportage van de leeromgeving inzichtelijk of de medewerkers voldoen aan de
verplichte deskundigheidsbevordering.
Healthy Fest
Vanboeijen heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de subsidie van het Gezond Rendement Fonds
(GRF). Deze subsidie is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De subsidie is aangewend
voor het organiseren van een ‘Healthyfest’. In samenwerking met Livet is een markt gecreëerd met een
gezondheidskraam waar men terecht kon voor een check op onder andere BMI, bloeddruk, vetpercentage,
cholesterolgehalte en glucosewaarde. Daarnaast zijn er workshops gegeven over aandacht voor balans,
beweging en voor perspectief, ontspan en onthaast, mindful communiceren, beter in balans en eigen regie.
2.3 Strategie en meerjarenbeleid
Bij Vanboeijen zijn er de afgelopen jaren een aantal mooie, zorginhoudelijke ontwikkelingen geweest. Zo
worden vier ouderinitiatieven door Vanboeijen ondersteund en wordt met De Zijlen samengewerkt op het
gebied van zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, onder de noemer
FLINQ. Daarnaast heeft Vanboeijen twee gezondheidscentra en er is veel expertise in huis voor cliënten met
een complexe zorgvraag. Vanboeijen heeft een groot en divers woon- en dagbestedingsaanbod.
Het werkveld van de gehandicaptenzorg is flink in beweging. Er is binnen de sector sprake van een
groeiende zorgvraag. Maatschappelijke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. Mensen met een
verstandelijke beperking lukt het steeds minder goed om zonder ondersteuning in de ingewikkelder geworden
maatschappij te functioneren. Vanuit andere sectoren zien we een zogenaamde overloop (zoals de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de jeugdzorg) naar de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking. Bij Vanboeijen zien wij dat terug in de toename van cliënten in de doelgroepen VG-psychiatrie en
VG-kind en LVG-jeugd. De toename in deze doelgroepen betekent een toename van complexiteit van de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook door vergrijzing van de cliëntenpopulatie wordt de
zorg complexer en intensiever.
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Vanboeijen zal als specialist in deze complexe ondersteuningsvragen haar medewerkers middels een nieuw
scholingsaanbod nóg beter toerusten om professionele en deskundige zorg te leveren aan deze doelgroep.
De overheid stimuleert de gehandicaptenzorg om te werken aan de versterking van de positie van de cliënt:
hij of zij maakt met familie zelf keuzes over het inrichten van zijn/haar leven. Organisaties moeten de wensen
van cliënten volgen en niet andersom. Variatiemogelijkheden in zorg, dagbesteding en werk, vrije tijd én
maatschappelijke participatie zijn daarbij steeds belangrijker. Dit doet een extra beroep op het stimuleren en
aanjagen van het gesprek en de dialoog tussen cliënten, ouders/verwanten en professionals. Transparantie,
(technologische) innovatie en samenwerking in de gehandicaptenorganisaties staan hierbij centraal.
Voor de toekomstbestendigheid is het voor Vanboeijen belangrijk om op bovenstaande ontwikkelingen te
anticiperen. We bouwen daarbij voort op wat we de afgelopen jaren met Regie op Locatie hebben bereikt. De
betrokkenheid van ouders verwanten en vrijwilligers is groot, hun inbreng heeft ons sterk gemaakt.
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3| Bestuur, toezicht en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
Vanboeijen kent als bestuurlijke organen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Zij hebben ervoor
gekozen om naast de statuten die in 2009 zijn vastgesteld, de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt
te nemen als norm voor goed bestuur en toezicht. De wijze waarop de bestuurder en toezichthouders vanuit
de verschillende rollen professioneel met elkaar samenwerken vormt daarmee de basis voor goed bestuur.
De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd.
De gedragscode is in 2016 opnieuw vastgesteld binnen Vanboeijen. Deze geeft de gedragsregels weer
waaraan alle medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers zich dienen te houden.
Het kan voorkomen dat medewerkers onregelmatigheden of misstanden signaleren die zij willen melden.
Vanboeijen neemt dergelijke meldingen serieus. Dit zijn belangrijke signalen om kritisch te kijken hoe
dergelijke onregelmatigheden of misstanden kunnen worden voorkomen of opgelost. Daarmee kunnen we
onze zorg- en dienstverlening en ons werkgeverschap structureel verbeteren. Er is in 2016 een
klokkenluiderregeling opgesteld die medewerkers in staat, stelt om een dergelijke melding te doen zonder
daarbij zelf geschaad te worden. In 2016 is er geen melding gedaan.
De cultuur van Vanboeijen is er één van betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en er met elkaar voor
gaan. De uitdaging is om meer vanuit vertrouwen en vakmanschap te werken, eigenaarschap goed te
beleggen en de kwaliteit van zorg nog verder door te ontwikkelen.
De medewerkers op de locaties van Vanboeijen staan elke dag weer op om onze bewoners te ondersteunen
en de zorg te verlenen die door de bewoners gevraagd wordt. Medewerkers zijn zeer betrokken en
gemotiveerd en voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden de bewoners. Waarbij we in het verlenen
van de zorg thuis en op het werk bij de bewoners uitgaan van de mogelijkheden die een bewoner heeft en
van zijn of haar dromen, wensen en talenten. Iedereen heeft het recht op een waardevol leven. Door de
onrust in de top van de organisatie in 2015 en in het begin van 2016 is er een eilandjes-cultuur ontstaan
binnen Vanboeijen en is er minder aandacht geweest voor de kwaliteit van zorg op de locatie dan gewenst.
Sinds de komst van de nieuwe bestuurder per 1 april 2016 is daar een grote verandering in aangebracht. De
kwaliteit van zorg en het persoonlijk plan van de bewoner staan voorop en krijgen volop de aandacht. Dat
begint in de driehoek, waarin de (persoonlijk) begeleider in afstemming met de bewoner en de ouder of
verwant invulling geeft aan de te verlenen zorg.
3.2 Raad van Bestuur
Vanboeijen heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. In het eerste kwartaal van 2016 was er sprake van een
organisatie die geleid werd door interim bestuurders. Op 24 januari 2016 heeft de heer Van Goor het besluit
genomen af te treden als interim bestuurder en de Raad van Toezicht die op dat moment in functie was heeft
meteen de heer Van Kessel, op dat moment lid van de Raad van Toezicht, benoemd als interim bestuurder
totdat de nieuwe bestuurder Annette Imhof op 1 april 2016 in functie zou treden.
Sinds 1 april 2016 is Drs. J.M. (Annette) Imhof als voorzitter van de Raad van Bestuur, de bestuurder van
Vanboeijen. Zij was daarvoor werkzaam als lid van de Raad van Bestuur van Aveleijn, een organisatie voor
zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Annette Imhof is tijdens de
werving- en selectieprocedure unaniem verkozen, met een positief advies van alle adviesorganen en de
leidinggevenden van Vanboeijen én benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Vanboeijen. Vanuit
een grote bevlogenheid, met oprechte aandacht, betrokkenheid en deskundigheid geeft zij leiding aan
Vanboeijen.
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De kernwaarden van Vanboeijen ‘Goed leven, Mooi werk, Met elkaar’ zijn voor Annette Imhof het
uitgangspunt in het geven van leiding aan en het nemen van de besluiten binnen Vanboeijen. Waarbij alles
plaatsvindt in een goede samenwerking en in overleg met de directie, het ontwikkelteam, de Centrale
Bewonersraad, de Centrale Verwanten Raad, de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Het écht
in verbinding gaan met de organisatie is voor haar het uitgangspunt om haar werk als bestuurder goed te
kunnen doen. Het bezoeken van locaties en teams waar ontmoetingen plaatsvinden met de bewoners,
ouders en verwanten, vrijwilligers en allerlei medewerkers uit de verschillende disciplines geven haar
inspiratie en input om haar rol als bestuurder goed te kunnen vervullen.
Nevenfuncties van Annette Imhof zijn in 2016:
• Toezichthouder bij het ROC Friese Poort
• Toezichthouder bij de Zonnehuisgroep Noord
Deze nevenfuncties van de bestuurder hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht en veroorzaken
geen belangenverstrengeling met haar functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van Vanboeijen.
Gedragscode
De bestuurder houdt zich aan de statuten en reglementen van Vanboeijen, de Zorgbrede Governancecode
en de Gedragscode van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In 2017 is Annette
Imhof gestart met het accreditatietraject van de NVZD om te komen tot haar accreditatie als bestuurder.
Bezoldiging bestuurder
Voor de komst van Annette Imhof per 1 april 2016 waren er twee interim bestuurders, te weten: Ben van
Kessel en Dick van Goor.
De Raad van Toezicht is als werkgever van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen van
een maatschappelijk passende beloning van de bestuurder(s). De bezoldiging van de bestuurder is inclusief
alle WNT-componenten, in lijn met de Wet Normering Topinkomens en de bezoldiging van topfunctionarissen
in de publieke en semipublieke sector. Tevens is de bezoldiging gebaseerd op de klasse indeling (klasse IV)
die voor Vanboeijen geldt. De vermelde bezoldigingen zijn exclusief eventuele BTW (zie bladzijde 53 voor de
bedragen in de jaarrekening).
Jaargesprek bestuurder
Annette Imhof heeft als bestuurder met haar werkgever, de Raad van Toezicht, een jaargesprek gevoerd
waarin de besturing van de organisatie is besproken.
Bestuurskosten
Vanboeijen kent geen vaste onkostenvergoeding voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.
De declaraties van de bestuurder zijn gecontroleerd en getekend voor akkoord door de Raad van Toezicht.
De declaraties van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn beoordeeld door de accountant in het
kader van de controle van de jaarrekening.
3.3 Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het bestuur van Vanboeijen en de Raad van Toezicht
houdt daar toezicht op. De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur voor de Raad van Bestuur, waarbij
de bestuurder ook adviseur is van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad van
Toezicht zijn opgenomen in de statuten van Vanboeijen.
Samenstelling
De zittende leden van de Raad van Toezicht hebben in januari en februari 2016 allen het besluit genomen
om af te treden en hebben hun termijn niet afgemaakt.
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Eind maart is daarom binnen Vanboeijen een nieuwe Raad van Toezicht van drie toezichthouders benoemd
en van start gegaan vanwege het vertrek van alle leden van de zittende Raad van Toezicht.
De heer Prof. Em. Dr. Hans Reinders is op bindende voordracht van de Medezeggenschapsraad benoemd
en heeft met instemming van de overige toezichthouders de voorzittersrol tijdelijk op zich genomen. Per 13
december 2016 is hij op voordracht van de Raad, van tijdelijk voorzitter benoemd tot vaste voorzitter. De heer
Drs. Henk F. Schoep MMC CMC is op bindende voordracht van de Centrale Verwanten Raad lid geworden
van de Raad van Toezicht en de heer Evert H.J. Uitentuis MHA is op verzoek van de beide andere leden als
derde lid toegetreden.
Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 april 2016:
Naam
De heer Prof. dr. J.S. Reinders

Benoeming
26 maart 2016 op
voordracht van de MZR

(Neven)functies
Bestuurslid KDI (Kwaliteit door
iedereen).
Emeritus Hoogleraar ethiek.
Wetenschappelijk adviseur
Beelden van kwaliteit.

De heer Drs. H.F. Schoep MMC CMC

26 maart 2016 op
voordracht van de CVR

Organisatieadviseur en
(interim- en project)manager in
de zorg, overheid en
gerelateerde sectoren voor
Schoep Organisatieadvies &
Management.
Voorzitter protestantse
wijkgemeente Vredenoord in
Assen.

De heer E.H.J. Uitentuis MHA

30 maart 2016

Lid waarborgcommissie
Sertum.
Projectleider Stichting De
Nieuwe Belevenis.
Penningmeester Stichting
Disability Support International.
Penningmeester Stichting
Kwaliteit Door Iedereen.
Penningmeester Stichting
Vrienden van Georgië.
Bestuurslid Fundatia Viata
Deminitate (Urlati-Roemenië).
Penningmeester Stichting
Rasmus.
Lid Europese gesprekskring
“Orte Zum Leben”.
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Honorering
De honorering van de Raad van Toezicht kent vier elementen: het honorarium naar functie, de
onkostenvergoeding, de vergoeding van kwaliteit en deskundigheid bevorderende activiteiten en overige
vormen van waardering. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht het honorarium vast. De honorering is
gebaseerd op normen van de NVTZ en gerelateerd aan de bezoldiging van de bestuurder. Vanwege het feit
dat de Raad in 2016 bestond uit het minimum aantal van drie toezichthouders en de bijzondere situatie
waarin Vanboeijen zich bij de start van de nieuwe Raad van Toezicht bevond is de keuze gemaakt om de
honorering 2016 voor de nieuwe Raad van Toezichtleden vast te stellen op 10% van het voor de instelling
geldende bezoldigingsmaximum. Voor de voorzitter Raad van Toezicht is een honorering vastgesteld van
15% van het geldende bezoldigingsmaximum (zie blz. 53 voor de bedragen in de jaarrekening).
Toezicht en maatregelen op voorkomen belangenverstrengeling
De bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht vervullen geen nevenfuncties die strijdig zijn met de
belangen van Vanboeijen. Daarin wordt de governance code nauwgezet gevolgd.
Deskundigheidsbevordering en deskundigheidsontwikkeling
De leden van de Raad van Toezicht zijn allen lid van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Zorg. Ze verdiepen zich in de ontwikkelingen op het gebied van de zorg om zo hun
toezichthoudende rol professioneel en op een verantwoorde wijze in te vullen.
Werving selectie en benoeming
In 2016 is de werving gestart om per 1 januari 2017 de Raad van Toezicht aan te vullen met twee nieuwe
toezichthouders. De bestuurder heeft de Raad van Toezicht geadviseerd in deze procedure die op openbare
wijze via een deskundig bureau is uitgevoerd. De Raad van Toezicht heeft de CVR en MZR gevraagd hen te
adviseren m.b.t. het profiel dat voor deze werving was opgesteld. De twee uiteindelijke kandidaten hebben in
november 2016 een kennismakingsgesprek gevoerd met een afvaardiging van de CVR en MZR.
De Raad van Toezicht is met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid met twee nieuwe toezichthouders, te
weten de heer Drs. Jan Schaart MHA en mevrouw Drs. Wieteke S. Beernink CMC.
Vergaderingen, themabijeenkomst en overleg medezeggenschapsorganen
De nieuwe Raad van Toezicht heeft in de overgangsperiode 1 april t/m 31 december 2016 negen keer
vergaderd met de bestuurder waarbij alle onderwerpen in deze vergaderingen aan de orde zijn geweest.
Daarnaast is er tevens frequent contact geweest tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht.
Op 8 december heeft de Raad van Toezicht een thema-avond georganiseerd voor de Raad, de bestuurder en
de bestuurssecretaris met als onderwerp de nieuwe governance code voor de zorg. Als extern deskundige
werd een bijdrage geleverd door Drs. Theo Schraven.
De Raad van Toezicht heeft in 2016 één keer zonder aanwezigheid van de bestuurder vergaderd.
Na 1 april 2016 heeft de Raad van Toezicht drie keer informeel overleg gevoerd met een afvaardiging van de
Centrale Verwanten Raad en de Medezeggenschapsraad. Het doel van deze besprekingen was de
geschonden vertrouwensrelaties met en tussen verschillende gremia binnen Vanboeijen te herstellen.
Toezicht op strategie en prestaties en interne beheersing en controlesystemen
De Raad van Toezicht werd door de bestuurder zowel voorafgaand als tijdens de vergadering geïnformeerd
om zijn toezichthoudende rol goed te kunnen vervullen. Ook tussendoor werd overlegd als er zich zaken
voordeden die onder de aandacht van de Raad gebracht moesten worden gebracht. Bij mogelijke risico’s
werden de toezichthouders door de bestuurder meteen geïnformeerd.
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In 2016 zijn de visitatierapporten van de IGZ en de daarbij horende plannen van aanpak ter beschikking
gesteld en met de Raad van Toezicht besproken. Ook heeft de Raad van Toezicht zelf 2 maal een gesprek
met de IGZ gevoerd. De rapporten en plannen van aanpak waren alle gekoppeld aan de onder
toezichtstelling door de IGZ in de periode van 26 februari tot 30 augustus 2016. De Raad van Toezicht heeft
de correspondentie van en met de Rabobank in het kader van het bijzonder beheer van februari tot november
2016 ontvangen en besproken met de bestuurder.
Informatiebronnen
In 2016 werd gestart met een kwartaalrapportage aan de Raad van Toezicht waarin de voortgang van de
strategie en de prestaties van Vanboeijen per kwartaal zijn opgenomen. De Raad van Toezicht ontvangt
conform de statuten, alle voor hen relevante notities, brieven, beleidsvoorstellen en plannen van Vanboeijen.
Ingestelde commissies en werkzaamheden
Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht die bestond uit drie toezichtleden is er in 2016 niet in
commissies gewerkt binnen de Raad van Toezicht. In 2017 met de uitbreiding van de Raad van Toezicht
naar 5 leden zullen er commissies ingesteld worden.
Borging onafhankelijkheid en voorkomen van belangenverstrengeling
De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is geborgd zodat zij zonder last of ruggespraak
kunnen functioneren. De Raad van Toezichtleden vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn met de
belangen van Vanboeijen.
Jaarlijkse evaluatie
Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. In 2016 is dit gebeurd in de
vergadering van 8 december na de bespreking van de governance code.
Goedkeuring
De Raad van Toezicht heeft vanuit zijn rol onder andere goedkeuring verleend aan besluiten van de
bestuurder:
• Beëindiging duurzame samenwerking gezamenlijke ICT afdeling met de Zijlen
• De jaarrekening en het jaardocument 2015
• De verkoop van een pand aan de Eikepage in Meppel
• Het treasury statuut
• Het herstelplan voor 2016-2017
• De aankoop van aandelen van VIA Assen
• De vervroegde verkoop van grondperceel Park Diepstroeten en de samenwerkingsovereenkomst
inzake nieuwbouw met Van Wijnen.
• De begroting 2017
Advies
De Raad van Toezicht heeft de bestuurder vanuit haar toezichthoudende rol diverse malen geadviseerd,
waarbij specifiek over:
• De afhandeling van de door een vorige Raad van Bestuur reeds geaccordeerde aankoop van aandelen
van VIA Assen.
• De onderhandelingen met de afdeling Bijzonder Beheer van de Rabobank
• Het beleid met betrekking tot het Verscherpt Toezicht van de IGZ
• De ontwikkeling van de visie voor de toekomst van Vanboeijen
Werkbezoeken
Bezoeken aan locaties en afdelingen van Vanboeijen werden in 2016 uitgesteld tot het aantreden van een
voltallige Raad van Toezicht per 1 januari 2017. Wel werden in het verslagjaar enkele gelegenheden en
activiteiten zoals de opening van een nieuwe locatie door leden van de Raad van Toezicht bezocht. In het
voorjaar van 2017 zal een uitgebreid werkbezoek door de voltallige Raad van Toezicht plaatsvinden.
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Medezeggenschap verwanten bij Vanboeijen
De Centrale Verwanten Raad (CVR) fungeert voor de gehele stichting Vanboeijen. In principe zijn alle
vertegenwoordigers van bewoners/deelnemers lid van de CVR.
Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om met een CVR-bestuur te werken. In het ‘Zo werken wij
document: Zeggenschap en Medezeggenschap van verwanten bij Vanboeijen’ is de wijze beschreven
waarop zeggenschap en medezeggenschap binnen Vanboeijen vorm en inhoud wordt gegeven. Naast de
taken in het kader van de WMCZ fungeert de CVR ook als centrale organisatie en steunpunt voor de lokale
(mede)zeggenschap.
Centrale Verwantenraad
Het bestuur van de CVR bestaat uit 8 personen. In 2016 ontstonden er 3 vacatures en moesten er
verkiezingen worden gehouden. Hiervoor werd een verkiezingsreglement opgesteld.
Het ‘Zo werken wij document’ werd eind 2016 geëvalueerd, evenals het functioneren van het CVR-bestuur.
Het bestuur werkt met een Continu Verbeterplan met als stip op de muur ‘Het verbeteren en bevorderen van
(mede)zeggenschap bij Vanboeijen voor verwanten en cliënten’.
Bestuursleden van de CVR hebben ieder hun eigen specifieke aandachtsgebieden of rol binnen de CVR.
Tevens vertegenwoordigen ze de CVR in commissies, project-, themagroepen en/of kenniskringen gericht op
met name zorg gerelateerde onderwerpen.
Een delegatie van het CVR-bestuur heeft deelgenomen aan de advies- en selectiecommissie voor het
benoemen van een nieuwe bestuurder. Ook is de CVR betrokken geweest bij de vacatures voor nieuwe
leden van de Raad van Toezicht (RvT). De raad heeft in 2016 gebruik gemaakt van het bindend recht op
voordracht van een lid voor de RvT.
Verder vond er meerdere malen gedurende het jaar een uitwisseling van onderwerpen plaats met de Centrale
Bewonersraad en zo nodig ook met de Medezeggenschapsraad (MZR).
In verband met de verschillende verbeteracties in het kader van het verscherpt toezicht van de Inspectie werd
door de CVR ook deelgenomen aan de daarvoor ingestelde Taskforce IGZ. Daarnaast vonden gesprekken
plaats tussen een delegatie van de CVR en de inspectie over de gang van zaken binnen Vanboeijen en over
de voortgang van de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg.
De voorzitter van de CVR was aanwezig bij een overleg met Zorgkantoor in verband met de bespreking van
de ontwikkelafspraken en –projecten met betrekking tot 2016.
Het CVR-bestuur heeft in het verslagjaar 7 keer vergaderd, waarbij tevens de bestuurder a.i. en vanaf 1 april
de nieuwe bestuurder Annette Imhof aanwezig was, evenals de bestuurssecretaris. De gesprekken waren
open van karakter en verliepen in een prettige sfeer. De CVR heeft er vertrouwen in dat met de komst van de
nieuwe bestuurder er weer gebouwd kan worden aan een goede toekomst voor Vanboeijen.
Na de komst van de nieuwe bestuurder en directie zijn er diverse besprekingen gewijd aan de
doorontwikkeling van Vanboeijen. Hiervoor werd een herstelplan gepresenteerd dat door de CVR van een
positief advies werd voorzien. Ditzelfde gold voor de adviesaanvraag met betrekking tot de reductie van het
aantal teamleiders in het primaire proces. Omdat veel verwanten vragen hadden over dit onderdeel, heeft het
bestuur van de CVR hiervoor op 3 januari 2017 een speciale ledenvergadering georganiseerd. Ook besloot
de CVR positief te adviseren op het voorgenomen besluit om de afdeling ICT te ontvlechten en daarmee de
duurzame samenwerking met De Zijlen op dit gebied te stoppen. In het verslagjaar werd ook de begroting
2017 van een positief advies voorzien.
Een belangrijk onderwerp dat ook werd besproken met de bestuurder is de verdere ontwikkeling van Regie
op Locatie (ROL). Omdat uit de evaluatie van ROL van begin 2015 bleek dat er een gebrek was aan
duidelijke kaders heeft het CVR-bestuur een concept voor kaders opgesteld met als bedoeling de discussie
en verdere ontwikkeling plus implementatie van ROL weer op gang te brengen. In 2016 werd een
verbeterteam locatieraden gestart dat advies uit gaat brengen over het functioneren van de locatieraden en
de daarbij noodzakelijke kaders. Twee CVR-leden nemen deel aan dit verbeterteam. De eerste resultaten
van dit verbeterteam worden begin 2017 verwacht.
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De voltallige CVR kwam twee keer bijeen in 2016. Het bestuur van de CVR informeert de leden dan over de
activiteiten van het CVR-bestuur van de afgelopen tijd en gaat hierover in gesprek met de leden. Daarnaast
worden er actuele, zorginhoudelijke thema’s behandeld en wordt informatie gegeven over de
organisatieontwikkelingen.
Begin 2106 werden er twee informatieavonden gehouden met de achterban, bedoeld om met elkaar te praten
over de bestuurlijke onrust bij Vanboeijen.
De communicatie met de achterban gaat verder zoveel mogelijk via het online platform Samen Vanboeijen.
Evenals in voorgaande jaren werd het contact met de achterban ook tot stand gebracht door het bezoeken
van locatieraadbijeenkomsten.
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Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MZR) wil samen met de Raad van Bestuur vanuit ieders verantwoordelijkheid
de medezeggenschap binnen de organisatie vormgeven, waardoor en waarbij de belangen tussen
medewerkers, organisatie en cliënten in een goede verhouding staan. Voor de medewerkers betekent dit dat
zij kunnen functioneren binnen een gezond bedrijf, zich professioneel kunnen ontwikkelen en ontplooien en
dit positief uitstralen naar hun omgeving. De medewerkers hebben invloed op hun werkomgeving, waarin
waardering en zorg voor elkaar en zichzelf voorop staat.
Het eerste kwartaal heeft de MZR overleg gevoerd met de bestuurder a.i.. In april 2016 is mevrouw Imhof
aangetreden als bestuurder.
Met haar is de MZR in het najaar een zoektocht gestart hoe weer vorm te gaan geven aan medewerkermedezeggenschap en veranderingen in de organisatiestructuur.
Budget
De MZR heeft een budget voor scholing, vakliteratuur, kantoorbenodigdheden en andere materiële zaken.
In 2016 heeft de MZR weer sterk ingezet op werkplekbezoeken. Een groot aantal locaties is door de MZR
bezocht. Op deze manier wil de raad verbinding houden met de achterban. Door de werkplekbezoeken krijgt
de MZR meer zicht op wat er speelt op de locaties en of organisatiebrede thema’s spelen.
Samenstelling
De MZR bestaat uit dertien gekozen personen en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Tabel: Samenstelling van de medezeggenschapsraad 2016
Naam
Lidmaatschap
Monique Coort
Lid
Margreet Dassen
Lid
Jaap Dijkstra
Lid
Linda Hulst
Lid, Vice voorzitter
Marchiena Luth
Lid (t/m 30-11-’16)
Saskia Mulder
Lid
Roelof Noorda
Lid
Albert Oosting
Lid
Karolien Sikkens
Lid
Natalja van Tienen
Lid
Bea Voskamp
Lid
Arna van der Wal
Lid, Voorzitter
Hilda Waninge
Lid
Marry Wolf

Geen lid, Ambtelijk secretaris

Een greep uit de door de MZR behandelde onderwerpen:
Adviesaanvraag
- Benoeming mevr. J.M.
(Annette) Imhof als bestuurder
- Toegevoegd bestuurder
- Ontvlechting van de
duurzame samenwerking op
ICT-gebied
- Aanbod vervroegde uittreding
werknemers (63+-regeling)

Instemmingverzoek
- Gedragscode
- Tijdelijke contracten

Overig
Herstelplan Vanboeijen op
hoofdlijnen

De MZR heeft, na uitvoerig overleg, op alle adviesaanvragen positief geadviseerd. Bij een aantal
adviesaanvragen is wel gevraagd om te zijner tijd de gevolgen van de voorgenomen besluiten te evalueren.
De MZR heeft ook ingestemd met de instemmingsverzoeken; ook daarbij is ook gevraagd om evaluaties.
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4| Profiel van de organisatie
4.1 Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon

Vanboeijen

Adres

Eemland1

Postcode

9405 KD

Plaats

Assen

Telefoonnummer

0592 30 53 05

Identificatienummer Kamer van Koophandel

41186587

E-mailadres

info@vanboeijen.nl

Internetpagina/website

www.vanboeijen.nl

Rechtsvorm

Stichting

4.2 Structuur van het concern
Vanboeijen is een zelfstandige stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur. In de figuur hieronder is de
huidige organisatorische structuur van Vanboeijen weergegeven.
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4.3 Kerngegevens

Zorgproductie (in fulltime cliënt)

%

Verblijf intramuraal (incl. dagbesteding)
Verblijf volledig pakket thuis
Verblijf overige financiering
Verblijf crisisopvang

94,0%
3,5%
2,1%
0,4%

Omzet per categorie

%

Verblijf WLZ
Modulair pakket thuis
WMO en Jeugdzorg
Zorg met PGB financiering
Overige zorg
Overige inkomsten

92,6%
0,6%
0,7%
2,2%
2,5%
1,4%

Personeel
Medewerkers in dienst per ultimo 2016
Aantal fte in dienst per ultimo 2016

Ftc
703
26
16
3
748
(x € 1.000)
78.563
559
571
1.864
2.119
1.160
84.836

1.737
1.008

4.4 Kernactiviteiten en nadere typering

Wonen
Specialistische begeleiding bij wonen voor mensen met een verstandelijk beperking met een complexe
hulpvraag
• Vanboeijen biedt verschillende vormen van ondersteuning: 24-uurs ondersteuning, intensieve
woonbegeleiding voor mensen met een complexe hulpvraag of met een verzorgende hulpvraag,
begeleiding bij zelfstandig wonen en ondersteuning van cliënten die wonen bij ouderinitiatieven.
• Vanboeijen heeft voor cliënten van alle leeftijden een grote diversiteit aan woonmogelijkheden. Er
zijn mooie, aangepaste woonlocaties in heel Drenthe en daarbuiten. De situering is gevarieerd; in
een wijk, een dorp, in de stad of op het platteland. Iedere bewoner heeft een eigen appartement of
kamer, die naar eigen smaak ingericht kan worden.
• Sinds jaren heeft Vanboeijen te maken met vergrijzing van de groep cliënten. Hiervoor heeft
Vanboeijen zich gespecialiseerd, onder andere op het gebied van zorg aan chronisch zieken,
psychogeriatrische problematiek en somatische zorg.
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Voor de intensieve begeleiding heeft Vanboeijen speciale woon- en dagbestedingsvoorzieningen met op de
doelgroep geschoolde medewerkers; de zogenaamde Bijzondere Leefkernen (BLK’s). Vanboeijen is
specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met bijkomende problematiek en/of
gedragsproblemen (complexe zorgvraag). Wij zien hoe ingewikkeld het dagelijkse leven voor deze cliënten is.
Maar we zien ook hoe mooi het kan zijn als iemand in een veilige omgeving zichzelf kan zijn. Dit ‘thuis’ vinden
cliënten in de bijzondere leef- en werkkernen van Vanboeijen. Hier krijgen ze intensieve zorg- en
woonbegeleiding. De woning is helemaal op de individuele behoeften aangepast.

Werk en Dagbesteding
Specialistische begeleiding bij deelname aan dagactiviteiten in de samenleving
• Bij een goed leven hoort ook een leuke, zinvolle en passende invulling van de dag. Dagbesteding of
werk die het beste passen bij de mogelijkheden en interesses van de cliënt. Deze biedt Vanboeijen
op tal van plekken en in varianten aan: ambachtelijke of kunstzinnige activiteiten ondernemen in
bijvoorbeeld de kaarsenmakerij of het keramiek- of kunstatelier. Of aan de slag in het
landschapsonderhoud, op de (kinder)boerderij, in de kantine, bij de copyshop of in de wasserij. En
industrieel werk kan ook: bij het meubel- of metaalbedrijf of in de drukkerij. Bovendien kan een cliënt
aan de slag bij een bedrijf in de omgeving – met begeleiding van Vanboeijen.
• Daarnaast begeleiden we jongeren die op weg (terug) zijn naar school een werk-, stage- of een
werkervaringsplek. Voor kinderen heeft Vanboeijen in Assen en Meppel een kinderdagcentrum. Ook
verzorgt Vanboeijen in het kader van scholing en vorming en als voorbereiding op werk diverse
cursussen en trainingen voor cliënten.
• Financiering vindt plaats voornamelijk vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), in geringe mate vanuit de
gemeenten, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en doorbelasting aan andere
instellingen. De teruglopende vergoedingen voor vervoerskosten en huisvesting maken dat Vanboeijen
dagbestedingsvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de woonvoorzieningen realiseert.

Kinderen en Jeugd
Specialistische woon/opvoedings-begeleiding en dagactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke
handicap met bijkomende gedragsproblemen
• Jongeren met een (matige tot lichte) verstandelijke handicap met bijkomende problemen vallen soms
tussen wal en schip. Bijvoorbeeld door problemen in de thuissituatie, sociaal-emotionele problemen
en psychiatrische problemen. Zij hebben specifieke ondersteuning nodig. Geen betutteling, wel
duidelijke begeleiding op weg naar (meer) zelfstandigheid. Vanboeijen heeft samen met De Zijlen
onder het label FLINQ meerdere woonlocaties voor deze jongeren met bijkomende problemen tussen
de 10 en 21 jaar.
• Bij Vanboeijen zien we de laatste jaren een toenemende vraag naar zorg in bijzondere leefkernen en
gespecialiseerde dagbestedingsvoorzieningen voor jonge kinderen.
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Zorgondersteuning
Specialistische diensten
Bij Vanboeijen werkt, binnen twee gezondheidscentra (in Assen en Meppel), een deskundig team van (para-)
medici die gespecialiseerd zijn in het werken met mensen met een verstandelijke beperking: artsen
verstandelijk gehandicapten (AVG's), verpleegkundigen, tandartsen, orthopedagogen, fysiotherapeuten,
bewegings- en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, muziektherapeuten, een psychiater en een
psychomotorisch therapeut. Ook zijn er geestelijk verzorgers in dienst. Bij Vanboeijen werken daarnaast
vrijetijdscoaches die cliënten en hun familie helpen zoeken naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en/of
vrijwilligerswerk.

Onderzoek, advies en behandeling
Onderzoek, advies en behandeling bij complexe vragen
Uniek in Noordoost-Nederland is het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, een
samenwerkingsverband tussen GGZ Drenthe, Vanboeijen, De Trans, de Baalderborggroep en Promens
Care. Dit centrum is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of
lichamelijke problemen die met de beperking samenhangen. Dit vraagt om een aanpak op maat en kennis
vanuit verschillende invalshoeken. Het centrum biedt specialistische kennis en hulp voor deze mensen in de
vorm van onderzoek, advies en behandeling.
4.5 Werkgebieden
Vanboeijen biedt verschillende vormen van zorg aan in de provincies Drenthe en Overijssel. Momenteel
wordt in negen gemeenten zorg aangeboden:
1. Aa en Hunze
2. Assen
3. Hoogeveen
4. Meppel
5. Midden-Drenthe
6. Noordenveld
7. Steenwijkerland
8. Westerveld
De locaties zijn met name geconcentreerd in Assen en Meppel. In Meppel is dat midden in de woonwijk
Oosterboer. In Assen, op het oude instellingsterrein, vindt met de bouw van woningen in de particuliere
sector, een proces van omgekeerde integratie plaats.
4.6. Samenwerkingsrelaties
Zorg en dienstverlening aan ouderinitiatieven

Voor Elkaar, Zorg en dienstverlening
Velemansdroom 2015-2020
WIH, Borgheerd Haren
Toermalijn, Vanboeijen Samenwerkingsovereenkomst

Levering diensten artsen AVG en BOPZ
(Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)

OlmenEs Arts en Physician Assistant
De Trans BOPZ
's Heeren Loo Zorggroep
OlmenEs, BOPZ en AVG

Levering nachtzorg

De Sprank samenwerking
Icare, dienstverlening achterwacht in de nacht
GGZ - Nachtzorg
RIBW Groep Overijsel
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Inkoop werk en dagbesteding

De Hanse Hof
Kampus Dierenhotel
De Waagschaal
Promens Care
Phusis
Steen voor Steen
Zorahoeve
Hondenherder
Schakelveld
Locust
Naberhoeve

Gezamenlijke dienstverlening

De Zijlen, Flinq dienstverlening aan jeugdigen VG

Levering tandheelkunde

Zorggroep Drenthe, tandheelkundige dienstverlening

Inkoop vertrouwenspersoon

Stichting PVP

Samenwerken ondersteunende diensten

De Zijlen, Salarisadministratie

Samenwerken onderzoek advies en behandeling
CVBP (Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie)

De Trans
Promens Care
GGZ Drenthe
Nieuw Baalderborg

Levering geestelijke verzorging

De Trans
Promens Care

Inkoop consulentschap epilepsie

Epilepsiecentrum SEIN

Medicatie apotheken

WZA Assen
ISALA Meppel

Inkoop Huisartsen diensten

Groepspraktijk Oosterboer Meppel
Huisartsenpraktijk Havelte
Huisartsenpraktijk Kloosterveen Assen

Gecontracteerde Wmo zorg

Gemeente Assen
Gemeente de Wolden
Gemeente Meppel
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Midden Drenthe
Gemeente Tynaarlo

Klachten
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5| Bedrijfsvoering
5.1 Risicomanagement
Bij Vanboeijen heeft risicomanagement ten aanzien van de inhoudelijke en ondersteunende processen
continu aandacht. Het uitgangspunt is de verantwoordelijkheid voor de zorg én de bedrijfsvoering laag in de
organisatie neer te leggen. Dit vraagt een risicobewustzijn en kwaliteitsdenken bij elke medewerker. De
organisatie is gericht op de gedachte van continu verbeteren. Actuele risico’s worden in kaart gebracht en
geagendeerd in het overleg op de locaties, van het directieteam en in de vergaderingen met de Raad van
Toezicht. Hierbij is aandacht voor het transparant verantwoording afleggen over prestaties aan externe
stakeholders. Het vroegtijdig communiceren van risico’s maakt tijdige bijsturing mogelijk.
Naast de eigen risicobeoordeling vindt er op verschillende manieren ook externe risicobeoordeling plaats. Elk
jaar wordt door de accountant een interim controle en een jaarrekening controle uitgevoerd. Hierbij wordt de
werking van de administratieve organisatie getoetst. Ook het Waarborgfonds verricht jaarlijks een
herbeoordeling om te bezien of het lidmaatschap van Vanboeijen kan worden gecontinueerd. Verder worden
met het zorgkantoor kwaliteitsafspraken gemaakt, welke mede de hoogte van de zorgtarieven bepalen. Deze
worden uitgebreid besproken met en beoordeeld door het zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea. Ten slotte
wordt Vanboeijen jaarlijks extern geaudit op basis van de HKZ-normering door de certificerende instantie.
Voor al deze externe beoordelingen geldt dat de follow-up adequaat wordt opgepakt.
Daarnaast geldt voor Vanboeijen continu het risico van gewijzigde zorgfinanciering en regelgeving vanuit de
overheid. Het kunnen inspelen op de veranderende behoefte van onze cliënten en hun verwanten maakt
innovatief denken en handelen noodzakelijk. Het actueel houden van een meerjarenstrategie is voor
Vanboeijen van groot belang en maakt onderdeel uit van het risicomanagement. De continuïteit van zorg aan
onze cliënten, de relatie met verwanten en externe stakeholders en het gezond houden van de eigen
organisatie zijn de belangrijkste doelen in dit kader.
5.2 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van Vanboeijen leunt op een terugkerende beleidscyclus. Dit start met het stellen van
inhoudelijke prioriteiten en speerpunten in lijn met de meerjaren strategie en het stellen van een kader voor
de begroting voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de kaders vast, afstemming vindt plaats met
de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad (MZR) en de Centrale Verwantenraad (CVR). Daarmee is
instemming en draagvlak gecreëerd voor de te nemen maatregelen en de beschikbaar te stellen financiële
middelen in de begroting. Op grond hiervan worden de deelbegrotingen opgesteld voor zorglocaties en
ondersteunende diensten. De uiteindelijke begroting wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de
Raad van Toezicht goedgekeurd. Na vaststelling van de begroting wordt de rapportage voor het jaar ingericht
en kan het periodiek monitoren van gestelde doelen via de realisatie starten. Hiervoor worden
kwartaalrapportages opgesteld met een integraal karakter.
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De monitoring vindt plaats aan de hand van rapportages, met daarin opgenomen de volgende onderdelen:
• Informatie over cliëntbezetting en wachtlijstgegevens;
• Een financiële rapportage over de budgetrealisatie;
• Informatie over de realisatie van HRM gegevens, zoals formatie en verzuim;
• Een toelichting op de actuele risico’s;
• Rapportage over de balansontwikkeling met bijzondere aandacht voor de liquiditeit en de afwikkeling
van de zorgfinanciering;
• Inzicht in diverse kengetallen via een 12 maandelijks voortschrijdende overzicht.
De rapportage wordt periodiek door de Raad van Bestuur besproken met alle interne geledingen en externe
stakeholders. Voor teamleiders van zorglocaties is een business intelligence tool ingericht waarmee zij online
de rapportage kunnen raadplegen. Over het gehele jaar wordt achteraf uitgebreid verantwoording afgelegd in
het jaardocument, waarin opgenomen het jaarverslag en de jaarrekening.
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6| Financieel beleid
Algemeen
Het financiële beleid van Vanboeijen is erop gericht om binnen de kaders van de WLZ een betrouwbare en
stabiele zorgaanbieder te zijn. Om dit te kunnen realiseren is jaarlijks een positieve toevoeging aan de
algemene reserves noodzakelijk om eigen vermogen op te bouwen om eventuele tegenvallers op te kunnen
vangen.
Vanboeijen is in maart 2016 onder bijzonder beheer van de Rabobank geplaatst in verband met de
bestuurscrisis. Hierbij zijn de creditmiddelen van Vanboeijen grotendeels geblokkeerd.
Vanaf april 2016 is (met ondersteuning van externe adviseurs) een herstelplan uitgewerkt en is een
informatiememorandum met financiële meerjaren-doorrekeningen opgesteld. Dit herstelplan is met de Raad
van Toezicht en de diverse gremia besproken en door hen onderschreven.
In september 2016 is dit herstelplan aan de Rabobank gepresenteerd, en dit heeft tot nieuwe afspraken
geleid. Ondertussen was het verscherpt toezicht van de IGZ opgeheven, wat positief aan de nieuwe
afspraken met de Rabobank heeft bijgedragen. In het herstelplan is een groot deel van de geplande
investeringen geschrapt. De lening van de Rabobank is teruggebracht tot een niveau van € 3 miljoen met een
looptijd van 5 jaar en dit bedrag is per direct vrijgegeven.
De liquiditeit van Vanboeijen kon nog vóór het einde van 2016 verder worden verbeterd door het naar voren
halen van de contractuele afspraken met Van Wijnen inzake vervroegde verkoop van een deel van de grond
op Park Diepstroeten ad € 2 miljoen. Dit resultaat houdt, in combinatie met de eerder genomen maatregelen
ten aanzien van de verbetering van de liquiditeitspositie en het aanpassen van de investeringskalender, in dat
Vanboeijen in de komende jaren voldoende liquiditeiten heeft voor de geplande uitgaven en tevens een buffer
heeft voor het opvangen van eventuele risico’s en onzekerheden.
Vanboeijen heeft daarmee een koers ingezet om met een structurele rendementsverbetering de solvabiliteit
(het eigen vermogen uitgedrukt in percentage van het balanstotaal) te verbeteren, waarbij een solvabiliteit
van 25% wordt nagestreefd. Belangrijke stakeholders, zoals het Waarborgfonds en financiers, geven een
dergelijk niveau van de solvabiliteit als richtlijn. In de kaderbrief van de begroting is beschreven welke
resultaat gewenst is om in de komende jaren de gewenste solvabiliteitsverbetering te kunnen realiseren.
Exploitatie 2016
In de goedgekeurde begroting 2016 was rekening gehouden met een resultaat van € 0,2 mln. exclusief
reorganisatiekosten en onvoorziene vraagstukken uit voorgaande jaren. De jaarrekening 2016 laat een
negatief resultaat zien van € -3,52 mln. Per ultimo 2016 was het nodig om een bedrag van
€ 3,94 mln. aan voorzieningen en bijzondere kortlopende verplichtingen toe te voegen. Dit gaat grotendeels
om incidentele verplichtingen in het kader van het herstelplan om de organisatie structureel gezonder te
maken. Daarmee is het genormaliseerde resultaat 2016 wel positief. De bijzondere incidentele lasten buiten
beschouwing gelaten bedraagt het resultaat € 0,42 mln. Ter vergelijk, het resultaat in 2015 bedroeg € 0,1
mln.
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De meest bijzondere ontwikkelingen in het resultaat in 2016 zijn de volgende:
• extra last in verband met verplichting voor uitgaven reorganisatie 2016 (€ 1,1 mln.)
• incidentele last door verplichting sloopkosten (€ 0,77 mln.)
• afwaardering van overtollige grond (€ 0,3 mln.) en afkoop claim rechtszaak (€0,2 mln.)
• dotatie aan voorziening ORT verplichting (€ 1,57 mln.)
Daarnaast is er in 2016 sprake van een dotatie aan de voorziening langdurig zieken van € 0,7 mln. Deze
dotatie heeft mogelijk ook (deels) een incidenteel karakter.
Vanboeijen heeft al jarenlang te maken met een heel hoog ziekteverzuimpercentage. Het ziekteverzuim is
opgelopen tot 8,2% in december 2016 en was gemiddeld in het jaar 6,6%. Vooral het langdurige verzuim is
hoog. De impact hiervan op de personeelslasten is fors. Enerzijds zijn er de kosten van vervanging door extra
inzet van collega’s. Anderzijds stijgt de verplichting ten aanzien van verlofuren en de voorziening voor
langdurig ziekteverzuim. Doordat de exploitatie kapitaalslasten ruim positief is geeft dit compensatie,
waardoor het tekort per saldo nog enigszins beperkt blijft.

Balanspositie 2016
De balans van Vanboeijen heeft zich, op de liquiditeit na, in 2016 positief ontwikkeld. Voor Vanboeijen gelden
per 31 december 2016 de volgende ratio’s:
Tabel: Resultaatratio
Resultaatratio
Resultaatratio (bedrijfsresultaat / totaal opbrengsten)

Tabel: Liquiditeit
Liquiditeit
Current ratio (vlottende activa / kortlopende verplichtingen)

Tabel: Loan to Value
Loan to Value
Loan to value (langlopende leningen / vaste activa)

Tabel: Solvabiliteit
Solvabiliteit
Balansratio (eigen vermogen / balanstotaal)

2016

2015

-2,4%

2,0%

2016

2015

0,5

1,0

2016

2015

74%

96%

2016

2015

17,9%

19,4%

Het eigen vermogen is vanwege het negatieve resultaat met € 3,5 mln. gedaald. Ondanks de verkorting van
de balans door het herstructureren van de leningportefeuille is de Solvabiliteit in 2016 hierdoor afgenomen.
De Liquiditeit is gedaald door vervroegde aflossing van een deel van de lening portefeuille (in samenhang
met het schrappen van geplande investeringen in het kader van het herstelplan). De Loan to Value is door de
vervroegde aflossingen echter sterk verbeterd.
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Verwachtingen 2017
Bij de financiële beoordeling van Vanboeijen door externe stakeholders wordt met name gelet op de
meerjarige ontwikkeling van de solvabiliteit en kasstroomontwikkeling. Het is voor Vanboeijen dan ook van
belang om de komende jaren betere exploitatieresultaten te behalen dan in het jaar 2016, waarin het
herstelplan tot incidentele kosten en daarmee tot een verlies heeft geleid. Voor 2017 is een aanscherping van
de bedrijfsvoering van zorglocaties in de steigers gezet. Er is een begroting afgegeven met een reële
verwachting van een licht positief resultaat. Het beter organiseren van de personele inzet en tegelijk het
terugdringen van ziekteverzuim, hebben hoge prioriteit. Er vindt een adequate monitoring plaats op de
uitvoering van de kritische prestatie-indicatoren ingezette uren, cliëntbezetting en ziekteverzuim.
Er wordt gebruik gemaakt van een meerjarenbegroting welke jaarlijks wordt geactualiseerd en van een twaalf
maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose. Het zal een uitdaging zijn om de komende jaren de ten
doel gestelde ontwikkeling van solvabiliteit en liquiditeit te realiseren. Hierbij zal Vanboeijen de belangrijke
stakeholders, zoals het Waarborgfonds, Rabobank, Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorgkantoor
actief blijven informeren.
Vanuit het directieteam wordt in 2017 voor wat betreft het financieel beleid vooral gestuurd op:
- verbetering van de exploitatie door uitvoeren van de in het herstelplan opgenomen herstelmaatregelen;
- verbetering van de exploitatie van momenteel onrendabele locaties, en het uitzetten van acties aan de
hand van de maandelijkse financiële resultaten;
- proactief zorgdragen voor een optimale cliëntbezetting en het optimaliseren van het extern budget per
cliënt door het (waar mogelijk) aanvragen van toeslagen;
- het actief zorgdragen voor een personele bezetting op een zorglocatie, passend binnen de financiering
van te leveren zorg;
- het actualiseren van het vastgoedbeleid inclusief de verwachte kortingen op de NHC;
- planvorming ter ondersteuning van besluitvorming door middel van business cases.
Verder zal in 2017 aandacht zijn voor een veranderende zorgvraag van cliënten, mede door een
verouderende cliëntpopulatie, en zal hierop beleid worden ontwikkeld. Het is de vraag hoe de Wlz tarieven
zich vanaf 2018 zullen ontwikkelen. De vergoeding voor kapitaalslasten is dan onderdeel van een integrale
zorgtarief. De verwachting is dat daardoor het zorgtarief zal gaan dalen. Om te kunnen anticiperen op deze
ontwikkelingen, dient een flexibilisering van de kostenstructuur (personeel en materieel) te worden
gerealiseerd.
Vanboeijen wil een flexibele, innovatieve en transparante organisatie zijn en zal zich moeten kunnen
aanpassen aan veranderende omstandigheden. In de position paper zijn hiervoor de uitgangspunten
beschreven.
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7| Jaarrekening
7.1 Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1
2

61.125
3.283
64.408

62.595
6.415
69.010

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort WLZ
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

3
4
5
6

74
1.341
156
8.563
10.134

114
1.987
0
15.815
17.916

74.542

86.926

16.123
732
16.855

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve locaties Vanboeijen
Totaal eigen vermogen

7

13.338
13.338

Voorzieningen

8

4.733

2.310

Langlopende schulden

9

37.342

49.924

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

10

19.129

17.837

74.542

86.926

Totaal passiva

Jaarverslag 2016

Pagina I 30

7.2 Resultatenrekening over 2016
Ref.

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

11

83.676

81.595

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

12

307

305

Overige bedrijfsopbrengsten

13

853

1.284

84.836

83.184

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

61.237

57.123

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen vaste activa

15

6.859

6.442

Overige bedrijfskosten

16

18.784

17.976

Som der bedrijfslasten

86.880

81.541

BEDRIJFSRESULTAAT

-2.044

1.643

1.473

1.531

-3.517

112

-3.517

112

-3.517

112

Financiële lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

17

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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7.3 Kasstroomoverzicht
2016
€ 1.000 € 1.000

2015
€ 1.000 € 1.000

-2.044

1.643

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

6.859
2.423

6.442
974
9.282

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen u.h.v. financieringstekort WLZ
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

40
646
-156
1.292

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde rente
Rentebaten

Investeringen financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.822

4.059

9.060

13.118
-1.616
85

-1.473

-1.531

7.587

11.587

-75
2.000
-4.518
337

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

-72
2.755
1.308
68

-1.501
28

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.416

-7.742
351
-2.256

75
-12.658

-7.391

10.000
-5.428
-12.583

4.572

Mutatie geldmiddelen

-7.252

8.768

Recapitulatie
Saldo liquide middelen per 1 januari
Saldo liquide middelen per 31 december

15.815
8.563

7.047
15.815

Mutatie in het boekjaar

-7.252

8.768
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7.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
7.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
Zorginstelling Vanboeijen is statutair en feitelijk gevestigd te Assen, op het adres Eemland 1.
De belangrijkste activiteiten zijn het zorg en begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke
handicap.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling verslaggeving WTZi. De in deze
jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers zijn, indien nodig, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

7.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat
alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking
tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer
in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf
het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
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.
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
gebruiksduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages
worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 3,33% (30 jaar)
• Machines en installaties : 6,7% (15 jaar)
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5% tot 10% (10 tot 20 jaar)
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De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende
verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
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. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door
de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte netto contante waarde van de
toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen
de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Indicaties die tot een impairment toetsing aanleiding geven zijn:
Extern:
a. gedurende de verslagperiode zijn er duidelijke aanwijzingen dat de reële waarde van een actief
beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of
normaal gebruik;
b. belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode
voorgedaan of zullen zich in de nabije toekomst voordoen op het terrein van techniek, markt, economie of
wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de markt waaraan een
actief dienstbaar is;
c. marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen op investeringen zijn de afgelopen periode gestegen en
beïnvloeden naar verwachting de disconteringsvoet en daarmede in belangrijke mate de realiseerbare
waarde;
Intern:
a. er zijn duidelijke aanwijzingen van economische veroudering van of fysieke schade aan een actief;
b. belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode
voorgedaan of doen zich naar verwachting in de nabije toekomst voor in de mate waarin of de manier
waarop een actief wordt gebruikt of naar verwachting zal worden gebruikt. Deze veranderingen omvatten
plannen tot beëindiging of herstructurering van de activiteiten waartoe een actief behoort dan wel het
afstoten daarvan op een eerdere datum dan verwacht; en
c. er zijn duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen dat de economische prestaties
van een actief beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
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Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel wordt
een voorziening getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Afgeleide financiële instrumenten
Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
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. Op balansdatum staan alle liquide middelen ter vrije beschikking aan de stichting.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan 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
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante dan wel nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van
panden, installaties, e.d. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO
verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als
een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst
eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening ziekteverzuim
De voorziening ziekteverzuim is gevormd voor de kosten van het eigen risico van twee jaren
loondoorbetaling.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening wordt gevormd door de contante waarde van toekomstige jubileumuitkeringen. De
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening ORT verplichting
De voorziening is gevormd voor de kosten van de ORT verplichting tijdens vakantiedagen, genoten door
medewerkers die bij reguliere werkzaamheden ORT ontvangen, in de periode van 2012 t/m 2016.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor nominale waarde.
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7.4.3 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.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord
als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Vanboeijen heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is
van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW.
Vanboeijen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij
PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vanboeijen heeft daarom de
pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

7.4.4 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of
kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte
balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast,
worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting
is beëindigd.

7.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft Vanboeijen zich gehouden aan de beleidsregel WNT 2016 en deze als normenkader bij het opmaken
van deze jaarrekening gehanteerd.
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7.5 Toelichting op de balans
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

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

48.095
7.249

45.947
6.232

5.392

4.773

135

5.643

254

0

Totaal materiële vaste activa

61.125

62.595

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

62.595
4.518
-5.343
-308
-337

60.439
7.742
-5.235
0
-351

Boekwaarde per 31 december

61.125

62.595

87.842
-26.717
61.125

85.277
-22.682
62.595

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

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen
naar het mutatieoverzicht onder par. 7.6.
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2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

Vordering compensatieregeling IVA
Overige deelnemingen
Overige langlopende vorderingen

1.208
75
2.000

2.415
4.000

Totaal financiële vaste activa

3.283

6.415

6.415
75
-1.207
-2.000

7.622
-1.207
-

3.283

6.415

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
In 2012 is een aanvraag voor versnelde vergoeding van de IVA, de zogenaamde compensatieregeling,
ingediend bij het NZa. De boekwaarde IVA had per ultimo 2012 een omvang van € 7,8 mln. Door de NZa is
een bedrag van € 7,2 mln. gehonoreerd en dit wordt vanaf 2012 in zes jaarlijkse termijnen vergoed.
In 2016 heeft Vanboeijen een 50% deelname in VIA Assen BV, ter waarde van 75K, overgenomen van de
Stichting Vrienden van Vanboeijen, gefinancierd middels een achtergestelde lening met een looptijd van 10
jaren.
In 2014 is een deel van Park Diepstroeten in Assen verkocht aan projectontwikkelaar Van Wijnen voor een
bedrag van € 8 mln. Hiervan is 75% inmiddels overgedragen. Het restant, ter waarde van € 2 mln., zal in
september 2018 worden overgedragen en is als langlopende vordering opgenomen.
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ACTIVA
3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

Voorraad drukkerij
Voorraad incontinentiemateriaal

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

45
29
74

43
71
114

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

705
79
37
127
362
31

620
269
5
126
43
227
582
115

1.341

1.987

4. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Rekening courant St. De Zijlen
Rekening courant Centrale Verwanten Raad
Nog te vorderen WMO gelden
Nog te ontvangen Jeugdzorg gelden
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting:
Op de vordering uit hoofde van debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid ad € 25.000,- in mindering
gebracht.
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5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van
financieringsoverschot Wlz
2015
€ 1.000

2016
€ 1.000

totaal
€ 1.000

-20

-

-20

-5
25
20

156
156

156
-5
25
176

Saldo per 31 december

0

156

Stadium van vaststelling:

c

a

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil WLZ
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

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

Specificatie financieringsverschil WLZ in het boekjaar

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten WLZ
Af: ontvangen voorschotten

79.122
78.966

76.609
76.629

156

-20

Totaal financieringsverschil
Toelichting:
De nacalculaties van de jaren t/m 2015 zijn volledig afgerekend met het NZa.

6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

Bankrekeningen
Kassen

8.515
48

15.741
74

Totaal liquide middelen

8.563

15.815
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PASSIVA
7. Eigen vermogen
31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

Bestemmingsfonds aanvaardbare
kosten
Bestemmingsreserve locaties Vanboeijen

13.338
-

16.123
732

Totaal eigen vermogen

13.338

16.855

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfonds aanvaardbare
kosten
Bestemmingsreserve locaties Vanboeijen

saldo per
1-jan-2016
€ 1.000

resultaatbestemming
€ 1.000

overige
mutaties
€ 1.000

saldo per
31-dec-2016
€ 1.000

16.123
732

-3.517
-

732
-732

13.338
0

16.855

-3.517

0

13.338

Toelichting:
De bestemmingsreserve locaties Vanboeijen was gevormd als stimulans voor het realiseren van een
positieve exploitatie door locaties. Nadat in 2014 en 2015 de reserve al niet meer was gemuteerd is in 2016
besloten deze bestemmingsreserve op te heffen en het saldo over te hevelen naar de bestemmingsreserve
aanvaardbare kosten.
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PASSIVA
8. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening persoonlijk budget
levensfase
Voorziening jubileumverplichtingen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening ziekteverzuim
Voorziening ORT verplichting
Totaal voorzieningen

saldo per
1-jan-2016

dotatie

onttrekking

saldo per
31-dec-2016

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

119
817
547
827
0
2.310

114
149
717
1.568
2.548

39
86
0
125

80
845
696
1.544
1.568
4.733

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.934
2.799

Toelichting:
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan dat in 2016 is geactualiseerd
door een externe partij. In 2016 is geen groot onderhoud ten laste van de voorziening uitgevoerd en is alleen
een bedrag aan de voorziening gedoteerd.
De voorziening ziekteverzuim is gevormd ter dekking van het risico van twee jaren loondoorbetaling bij
langdurige ziekte en een mogelijke transitievergoeding.
De voorziening ORT verplichting is gevormd ter dekking van het risico van nabetaling van ORT toeslag tijdens
vakantiedagen over de jaren 2012 t/m 2016.
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9. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Hypothecaire leningen
Totaal langlopende schulden

12.582

Het verloop is als volgt weer te
geven:
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossing leningen

Stand per 31 december

formules nakijken met
origineel

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

37.342

49.924

37.342

49.924

55.245
75
13.936

50.272
10.000
5.027

41.384

55.245

4.042

5.321

37.342

49.924

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

4.042
37.342
21.274

5.321
49.924
32.248

Toelichting:
De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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PASSIVA
10. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Persoonlijk Budget Levensfase
Rekening courant St. Vrienden van Vanboeijen
Rekening courant Ouderinitiatieven
Rekening courant St. De Zijlen
Schuld uit hoofde van financieringsoverschot WLZ
Nog te betalen BTW
Verplichtingen i.v.m. reorganisatie 2016
Verplichtingen i.v.m. sloopkosten
Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-16
€ 1.000

31-dec-15
€ 1.000

1.509
4.042
2.269
1.064
402
1.815
1.172
3.535
191
71
25
401
1.098
770
765

1.651
5.321
2.365
1.006
822
1.818
971
3.334
256
53
20
220

19.129

17.837

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De jaarlijkse verplichting voor huur van diverse panden van derden bedraagt ultimo 2016 € 3,0 mln. Zie voor een
specificatie hiervan het overzicht in de bijlage 7.8 overzicht huurverplichtingen. Ten behoeve van de
huurverplichtingen is door de Rabobank een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 138.000. De jaarlijkse
verplichting voor lease van diverse auto’s bedraagt ultimo 2016 € 197.000.
Als gestelde zekerheid voor verstrekte financiering door het Waarborgfonds en de Rabobank is aan hen een
hypotheekrecht van € 62 mln. verstrekt op de registergoederen van Vanboeijen.
Met betrekking tot de positie onderhanden werk investeringen materiële vaste activa per ultimo 2016 is er sprake van
een aangegane verplichting ter hoogte van € 175.000.
Als gevolg van materiële controles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde
productie. De effecten van materiële controles zijn vooralsnog onzeker. Vanboeijen heeft op basis van een
risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en
verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.
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Toelichting risico's van financiële instrumenten
Algemeen
Vanboeijen maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico, kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te
beheersen hanteert de Raad van Bestuur van de stichting treasury richtlijnen in de vorm van een treasury
statuut. Daarnaast zijn een meerjaren liquiditeits- en investeringsbegroting aanwezig welke zijn goedgekeurd
door de Raad van Bestuur.
Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen, opgenomen onder financiële vaste activa,
debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij een beperkt
aantal tegenpartijen. De blootstelling aan kredietrisico van de stichting wordt hoofdzakelijk bepaald door de
individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met
het risico op wanbetaling van verschillende soorten debiteuren.
Rente- en kasstroomrisico
Het beleid van de stichting is om haar financieringen volledig aan te trekken met vastrentende leningen,
derhalve loopt de stichting geen renterisico over deze financiering. De stichting loopt renterisico bij de
herfinanciering van bestaande financiering.
Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het
management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van
de stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten
beschikbaar blijft zodat de stichting steeds binnen de gestelde lening convenanten kan blijven voldoen.
Mitigerende maatregelen
De stichting ziet er op toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om op korte tot middellange termijn
de verwachte operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierin is
geen rekening gehouden met het eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet
kunnen worden voorspeld, zoals natuurrampen. Tevens is geen rekening gehouden met de voortijdige
afwikkeling van basisrenteleningen.
Toelichting op de reële waarde
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen,
kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan. De reële waarde en
boekwaarde (inclusief lopende rente) van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt
niet materieel af van de boekwaarde.
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7.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
7.6.1 Voorheen vergunningplichtige vaste activa
Grond

Terreinen

Gebouwen

Verbouw

Installaties

Onderhanden

Subtotaal

Totaal

bedragen x € 1.000
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

3.606

1.030
-126

38.040
-8.698

8.390
-2.335

9.200
-2.968

5.352

65.618
-14.127

85.277
-22.682

Boekwaarde per 1 januari 2016

3.606

904

29.342

6.055

6.232

5.352

51.491

62.595

1.006

50
-72

3.134
-1.477

1.865
-663

1.701
-684

-5.229

2.527
-2.896
-308

4.518
-5.343
-308

Investeringen in lopende jaar
Investeringen
Afschrijvingen
Bijzondere waardervermindering

-308

Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-1.376
1.376

-105

-471
239

-576
239

-577
240

593

-22

1.425

1.202

1.017

-5.229

-1.014

-1.470

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

4.199

1.080
-198

40.703
-9.936

10.255
-2.998

10.901
-3.652

123

67.569
-17.092

87.842
-26.717

Boekwaarde per 31 december 2016

4.199

882

30.767

7.257

7.249

123

50.477

61.125

6,7%
15 jr

3,3%
30 jr

6,7%
15 jr

6,7%
15 jr

Mutaties in boekwaarde 2016

Afschrijvingspercentage
Afschrijvingstermijn (jaren)

Toelichting:
Van de boekwaarde grond is een deel (254K) niet meer dienstbaar aan het bedrijfsproces.
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7.6.2 Overige activa
Gebouwen
KSW

Verbouw
KSW

Instandhouding

Vervoermiddelen

Inventaris

ICT

Onderhanden

Subtotaal

bedragen x € 1.000
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

Investeringen in lopende jaar
Investeringen
Afschrijvingen

182
-104

8.018
-3.896

2.479
-639

6.824
-2.745

49
-31

1.816
-1.140

291

19.659
-8.555

78

4.122

1.840

4.079

18

676

291

11.104

-988

455
-253

1.112
-716

14
-17

689
-463

-279

-10

1.991
-2.447

-383
383

-32
32

-836
836

Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-125
125

Desinvesteringen
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde 2016

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016
Afschrijvingspercentage
Afschrijvingstermijn (jaren)
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-1.376
1.376

-1
1

-1
1

-10

-988

202

396

-3

226

-279

-456

182
-114

7.893
-4.759

2.934
-892

7.552
-3.077

31
-16

1.669
-767

12

20.273
-9.625

68

3.134

2.042

4.475

15

902

12

10.648

3,3%
30 jr

10,0%
10 jr

10%
10 jr

10%
10 jr

33,3%
3 jr

20% - 33,3%
3 - 5 jr
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7.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016
Leninggever

datum

bedragen x € 1.000

hoofdsom

totale
looptijd

€

jaren

zekerheden

rente

restschuld
2015

nieuw in
2016

aflossing 2016

restschuld
2016

restschuld
over 5 jaar

resterende
looptijd

%

€

€

€

€

€

jaren

aflossings
wijze

aflossing
2017
€

BNG bank

7-feb-06

728

19

WfZ B01662

6,45%

345

38

307

117

8

lineair

38

BNG bank

19-aug-10

6.747

23

WfZ B00405

3,36%

4.987

293

4.694

3.229

16

lineair

293

BNG bank

1-aug-11

680

17

WfZ B01056

2,50%

520

40

480

280

12

lineair

40

BNG bank

12-dec-11

3.006

27

WfZ B02956

4,50%

2.496

114

2.382

1.812

21

lineair

114

BNG bank

1-jun-12

19.500

10

WfZ B02997

2,40%

12.675

1.950

10.725

975

6

lineair

1.950

BNG bank

30-nov-15

5.000

25

WfZ B03171

1,74%

5.000

200

4.800

3.800

25

lineair

200

Nationale Nederlanden

12-dec-11

6.293

25

WfZ B02956

3,91%

5.286

251

5.035

3.780

20

lineair

251

Nationale Nederlanden

7-jul-13

3.700

20

WfZ B03083

2,87%

3.330

185

3.145

2.220

17

lineair

185

Nationale Nederlanden

26-jan-15

5.000

25

WfZ B03170

1,37%

5.000

200

4.800

3.800

25

lineair

200

NWB bank

16-sep-10

3.233

19

WfZ B01050

2,80%

2.212

171

2.041

1.186

12

lineair

171

Rabobank

12-dec-11

7.000

3

-

3,45%

2.227

2.227

-

-

-

lineair

-

Rabobank

2-dec-13

6.500

20

-

3,10%

5.850

5.850

-

-

-

lineair

-

Rabobank

18-aug-14

5.800

15

-

3,00%

5.317

2.417

2.900

-

5

lineair

600

15-jun-16

75

10

-

Stichting Vrienden vVB

-

-

75

-

75

75

55.245

75

13.936

41.384

21.274

10

-

-

Totaal
73.262
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7.8 Overzicht huurverplichtingen
Locatie

Eemland 1

Plaats

einddatum

jaarverplichting

Assen

1-9-2019

173.000

Steenwijk

17-10-2017

107.000

Sleutelbloem

Havelte

8-4-2019

158.000

Broekhuizen

Broekhuizen

16-8-2019

108.000

Hoogeveen

31-10-2019

108.000

Assen

1-7-2021

167.000

Hooghalen

23-4-2033

188.000

7 locaties

looptijd 1 jaar

249.000

6 locaties

looptijd 2 jaar

250.000

8 locaties

looptijd 3 jaar

384.000

3 locaties

looptijd 4 jaar

237.000

5 locaties

looptijd 5 jaar

309.000

17 locaties

looptijd > 6 jaar

537.000

Aastraat

Grote Beer 34
Traverse 44
Geelbroekerweg

Overige huurlocaties

Totaal
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7.9 Toelichting op de resultatenrekening
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg
Opbrengsten WMO en jeugdzorg
Persoonsgebonden budgetten
Zorgprestaties tussen instellingen
Eigen bijdragen cliënten
Overige zorgprestaties

79.122
565
1.864
872
297
956

76.909
349
1.891
898
330
1.218

Totaal

83.676

81.595

Toelichting:
De inkomsten WMO zorg bedroegen 475K, met name gegenereerd in de gemeente Assen (424K). De
opbrengst Jeugdzorg voor alle Drentse gemeenten bedroeg 90K.
12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

307

305

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

Opbrengst werk & dagbesteding
Overige opbrengsten

391
462

408
876

Totaal

853

1.284

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
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LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

44.838
6.498
3.515
1.472
2.309

43.254
6.570
3.478
1.655
755

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

58.632
2.605

55.712
1.411

Totaal personeelskosten

61.237

57.123

1.008

1.010

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

5.343
1.208

5.234
1.208

Aantal personeelsleden in FTE's per ultimo jaar (excl. stagiaires)

LASTEN
15. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa
De specificatie is als volgt:

Afschrijvingslasten:
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen
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16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

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

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

4.318

4.386

4.910
2.669
4.108
2.630
149

4.974
2.299
3.056
2.828
433

18.784

17.976

Toelichting:
De onderhoudskosten zijn inclusief een bedrag van 770K voor verwachte sloopkosten in 2018, in verband
met de beëindiging van enkele zorglocaties.
17. Financiële lasten
De specificatie is als volgt:

2016
€ 1.000

2015
€ 1.000

Rentelasten langlopende leningen
Overige rentelasten
Rentebaten rekening courant

1.479
22
-28

1.469
147
-85

Totaal financiële lasten

1.473

1.531

18. Honoraria accountant

2016
€

2015
€

48.000

48.000

12.000
-

12.000
-

60.000

60.000

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening (incl. nacalculatie)
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. regeling AO/IC
en verklaring loonsubsidie)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
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19. 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 2016 is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering e.d.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (6 en 7)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 10)

J.M. Imhof

B.J. van Kessel

D. van Goor

G.J.A. Veening

Bestuurder
1-4-2016
100%
109.137
109.137
8.098
117.235

Bestuurder
25-1-2016
1-4-2016
100%
30.205
30.205
30.205

Bestuurder a.i.
1-10-2015
25-1-2016
100%
23.275
23.275
709
23.984

Bestuurder
1-2-2014
1-10-2015
100%
0

-

-

14.000
97.811

30.000
156.656

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Beloning 2015
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2016 is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering e.d.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (6 en 7)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 10)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Beloning 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering e.d.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (6 en 7)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 10)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Beloning 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering e.d.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (6 en 7)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 10)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Beloning 2015

E.H.J. Uitenhuis

H.F. Schoep

voorzitter RvT
1-4-2016
n.v.t.
18.563
18.563
18.563

lid RvT
1-4-2016
n.v.t.
12.375
12.375
12.375

lid RvT
1-4-2016
n.v.t.
12.375
12.375
12.375

-

-

-

J.S. Reinders

J.G. Vlietstra

B.J. van Kessel

J. Postem a

S.B. Sw ierstra

voorzitter RvT
1-1-2016
1-4-2016
n.v.t.
2.083
2.083
2.083

lid RvT
1-3-2009
25-1-2016
n.v.t.
317
317
317

lid RvT
1-1-2008
1-2-2016
n.v.t.
417
417
417

voorzitter RvT
1-1-2008
1-2-2016
n.v.t.
833
833
833

-

5.000

5.000

10.000

A. van Dalen

M.C.G. Traudes

C.C. Koenders

lid RvT
1-3-2009
1-4-2016
n.v.t.
1.196
1.196
1.196

lid RvT
1-2-2012
1-4-2016
n.v.t.
1.196
1.196
1.196

lid RvT
1-1-2011
1-4-2016
n.v.t.
1.196
1.196
1.196

5.000

5.000

5.000

Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Vanboeijen een totaalscore van 10 punten
toegekend. Daaruit volgt de klasse-indeling IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 165.000, voor de voorzitter van
de Raad van Toezicht € 24.750 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 16.500. Alle topfunctionarissen hebben een bezoldiging ontvangen
die de maxima niet overschrijden.
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8| Overige gegevens
8.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Vanboeijen heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van
30 maart 2017.
De Raad van Toezicht van de Stichting Vanboeijen heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de
vergadering van 12 april 2017.
8.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 7.2.
8.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
8.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Drs. J.M. Imhof

Prof. dr. J.S. Reinders

Drs. J. Schaart MHA

Drs. H.F. Schoep MMC CMC

E.H.J. Uitentuis MHA

Drs. W.S. Beernink CMC

8.5 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Vanboeijen te Assen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vanboeijen op 31 december 2016 en van het
resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de resultatenrekening over 2016; 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) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in
de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vanboeijen zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaglegging 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.
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.
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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 Vanboeijen 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 Vanboeijen 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 Vanboeijen 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 Vanboeijen.
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 2016, 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;
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 Vanboeijen;
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•
•

•
•

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 Vanboeijen 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, 12 april 2017

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,

drs. H. Drenth RA MGA
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