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Voorwoord 
 

Het jaar 2021 was opnieuw een bewogen jaar. Corona hield ons voor het tweede jaar in de greep en 

had grote impact op ons werk. De uitval van collega’s was ongekend in verhouding met wat we binnen 

de Zorggroep gewend zijn. Dat gaf druk op de zorgverlening en de organisatie van onze activiteiten. In 

2021 hebben ook relatief veel wisselingen plaatsgevonden in het management van de Zorggroep. 

Ondanks deze omstandigheden kijken we met veel dankbaarheid terug op 2021. Met grote inzet van 

alle collega’s hebben we opnieuw goede zorg kunnen verlenen aan onze bewoners en cliënten. In de 

Veiligheidsregio hebben we een bijdrage kunnen leveren aan specifieke coronazorg in het speciale 

regionale cohort op Sonnevanck. Corona heeft meer regionale samenwerking aangemoedigd en 

versterkt. De Zorggroep is ook sterk betrokken bij het ontwikkelen van een regiovisie op het thema 

“ouder worden op de Noord Veluwe”. Naast het organiseren van de zorg van vandaag kijken we ook, 

met elkaar, vooruit naar de toekomst. Samenwerken en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor succes.  

Binnen de organisatie bereiden we ons voor op een veranderende toekomst. We hebben onze 

kernwaarden en identiteit herijkt en herschreven. Er is een strategische visie voor de komende vijf jaar 

uitgewerkt. We hebben geïnvesteerd in cultuur ontwikkeling op basis van Dienend Leiderschap. 

Daarnaast hebben we gedegen naar de ondersteunende en passende structuur gekeken van de 

organisatie. We zijn “samen in beweging”. Het was een jaar van grote ontwikkelingen en 

veranderingen. Het komende jaar 2022 zal een jaar moeten worden van consolidatie en 

verduurzaming. Een jaar ook waarin we als organisatie met onze medewerkers op adem kunnen 

komen en moeten kunnen herstellen van twee jaar coronatijd. 

 

Met veel genoegen bieden we hierbij de Jaarverantwoording 2021 aan. Het geeft een beeld van het 

vele werk dat gedaan is in het afgelopen jaar. Daarbij is de financiële huishouding op orde geweest en 

is er met elkaar bijgedragen aan de stabiliteit en gezondheid van onze organisatie als geheel. 

Met grote dank aan alle medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij 

Zorggroep Noordwest Veluwe, veel leesplezier toegewenst. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Gertjan Veening 

Raad van Bestuur 
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Vaststelling jaarverantwoording 

De Raad van Toezicht heeft het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur ter vaststelling van de 
Jaarverantwoording 2021, bestaande uit zowel het kwaliteitsjaarverslag als de jaarrekening over 2021, 
in aanwezigheid van de accountant goedgekeurd. De controleverklaring is opgenomen bij de 
jaarrekening. 
 

Leeswijzer 

De jaarverantwoording is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. De inhoud van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg is als leidraad voor de inhoud voor de eerste vier hoofdstukken gebruikt.  

Het eerste hoofdstuk biedt een korte introductie op Zorggroep Noordwest Veluwe. Wat is haar missie 

en visie, welke zorg biedt zij op welke locaties en wat zijn haar kerncijfers op het gebied van cliënten 

en medewerkers? Tot slot worden het organigram en de juridische structuur weergegeven.  

 

Het tweede hoofdstuk is het hoofdstuk ‘cliënt’ en bevat alle onderwerpen rondom de zorg- en 

dienstverlening aan onze cliënten.  

 

Het derde hoofdstuk, ‘medewerker’, vermeldt de uitkomsten van alle rapportages rond de 

medewerkers. In dit hoofdstuk vertelt de afdeling Support hoe zij dit jaar aan hun doelstellingen heeft 

gewerkt.  

 

Het hoofdstuk ‘organisatie’ informeert over de onderwerpen leiderschap en de nieuwe strategie vanaf 

2021, bezoldiging en de jaarverslagen van de VVAR, MAR en de Raad van Toezicht. Verder is in dit 

hoofdstuk een overzicht van de voortgang rond de diverse projecten in de organisatie opgenomen. 

Het onderwerp ‘gebruik van hulpbronnen’ waarnaar verwezen wordt in het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg is hierin verwerkt. 

 

Tot slot bestaat het vijfde en laatste hoofdstuk uit de Jaarrekening 2021 van de Zorggroep.  
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Hoofdstuk 1. Introductie op de Zorggroep 
 
De Zorggroep biedt persoonsgerichte zorg op maat aan ouderen die wonen in de gemeenten Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Met 
een breed pakket van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn biedt de Zorggroep een 
antwoord op vragen in de totale keten van ouderenzorg. Dit doen wij zowel binnen als buiten de 
woonzorgcentra, dus ook aan huis. In dit hoofdstuk staat beschreven vanuit welke visie wij zorg 
verlenen, waar wij dit doen en op welke manier. Daarnaast staan in dit hoofdstuk zowel het 
organigram als de juridische structuur beschreven en wordt een overzicht gegeven van de 
kerngetallen van de Zorggroep ten aanzien van cliënten en medewerkers. 
 

Missie en kernwaarden 

Strategie samen in beweging 2021-2025 

Onze in 2021 vastgestelde strategische koers bestaat uit de volgende vijf pijlers:  

Pijler 1: Welbevinden staat centraal (focus op kwaliteit van leven) 

Pijler 2: Specialist in ouderenzorg 

Pijler 3: In de regio verankerd 

Pijler 4: Innovatie en technische ontwikkeling 

Pijler 5: Stabiele basis met veel aandacht voor medewerkers  

Kernwaarden 

Uit de gesprekken die we in de aanloop naar de nieuwe koers gevoerd hebben, kwamen duidelijk drie 

nieuwe kernwaarden naar voren: 

dichtbij, verbonden en bekwaam 

Deze drie kernwaarden zijn vastgelegd in ons nieuwe identiteitsbeleid (zie hoofdstuk 4, Organisatie), 

samen met onze nieuwe missie. 

Missie 

“Het is onze missie om op liefdevolle wijze bij te dragen aan een betekenisvol leven van ouderen. Dit 

is waar onze geïnspireerde en bekwame medewerkers voor staan”.  

 
Onze visie op zorg 

Ons hogere doel is het toevoegen van waarde aan vitaliteit en welbevinden van ouderen, vanuit een 
christelijke levensvisie. Dit doen we vanuit de eindwaarde medemenselijkheid. Medemenselijkheid 
betekent voor ons: als mens tot je recht komen en tegelijkertijd volledig recht doen aan de mensen om 
je heen. Dit omarmen wij als het gaat om onze cliënten, maar ook om onze medewerkers en onze 
samenwerkingspartners. 
 
De wijze waarop we zorg verlenen: persoonsgericht en op maat 
Iedere cliënt is uniek en wordt gezien als mens met een persoonlijke context. We hebben aandacht 
voor alle facetten (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) van de oudere, van zijn leven en 
behoeften. Cliënten ervaren nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 
 
De mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden en ‘meedoen’ is leidend, ook in de laatste 
levensfase. Elke cliënt kan meedenken over zijn zorg en behandeling waarbij we de zorg organiseren 
rondom de cliënt, samen met de familie en het netwerk van de cliënt. 
 
In navolging van de herziene identiteit, missie en kernwaarden zal de visie op zorg in 2022 
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden. 
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Diensten, locaties en structuur 

Voor alle ouderen en chronisch zieken op de Noordwest-Veluwe leveren wij de volgende diensten. 

De cliënt en/of zijn naaste kan gebruik maken van de opeenvolgende mogelijkheden in ouderenzorg 
binnen de domeinen wonen, zorg en welzijn: 
 
Thuiszorg (wijkverpleging) 
Woon- en zorgservice op maat, zoals personenalarmering, hulp bij huishouding, ondersteunende 
begeleiding, persoonlijke verzorging of (wijk)verpleging. 
 
Casemanagement dementie 
Een professioneel wijkteam biedt zorg en ondersteuning, dichtbij in de wijk. Binnen de wijkteams zijn 
wijkverpleegkundigen beschikbaar (casemanagers) die gespecialiseerd zijn in thuiszorg bij dementie. 
 
Dagbegeleiding en welzijn 
Wijkontmoetingscentra, maaltijden, ontmoeting, activiteiten, lotgenotencontact, informatievoorziening, 
geestelijke verzorging en aanvullende diensten, zoals kapsalon of pedicure. 
 
Mantelzorgondersteuning en respijtzorg 
Ondersteuning van naastbetrokkenen die hulp en ondersteuning bieden aan hun naasten, zodat zij 
deze waardevolle zorg vol kunnen houden. 
 
Zelfstandig wonen in een zorgwoning 
Wonen in de nabijheid van onze woonzorgcentra, met mogelijkheid tot gebruik van de faciliteiten. 
 
Beschermd & Verzorgd Wonen 
Wonen met 24-uurs verzorging/verpleging in één van onze locaties voor cliënten met 
psychogeriatrische en/of somatische problematiek. 
 
Ondersteuning laatste fase leven 
Ondersteuning en specialistische zorg in een beschermde omgeving (hospice) wanneer het 
levenseinde nadert. 
 
Geriatrische revalidatie 
Revalidatie na een ziekenhuisopname voor een periode van 3 weken tot maximaal een half jaar.  
 
Meerzorg 
In een van onze woonzorglocaties, indien extra zorg nodig is bovenop de geïndiceerde zorg. Dit is 
toegekend voor 2019 en voor 2020. 
 
Overbruggingszorg 
Thuiszorg (in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, dagactiviteiten en 
welzijn, begeleiding, verzorging en verpleging en casemanagement dementie) aan mensen op de 
wachtlijst, tot er een plaats in een woonzorglocatie vrijkomt. 
 
Kortdurende opname / Eerstelijns verblijf (ELV) 
Kortdurend verblijf / ELV voor een afgebakende periode in één van onze woonzorglocaties, voor 
iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen. 
 
Crisis- of spoedopname 
In één van onze woonzorglocaties, in geval van een acute zorgvraag. 
 
Regionale ondersteuning bij vragen op het gebied van zorg en welzijn 
Vanuit één centraal contactpunt, het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS), worden vragen van ouderen 
en huisartsen op het gebied van zorg en welzijn beantwoord. 
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Locaties 

De Zorggroep biedt zorg en verpleging, (para-)medische zorg, thuiszorg, huishoudelijke verzorging, 
dagbesteding en palliatieve zorg aan vanuit de volgende locaties: 
 
Ermelo 

• Zorgcentrum Kroondomein  Verzorgd Wonen en eerstelijns zorg 

• Zorgcentrum De Amaniet   Beschermd & Verzorgd Wonen 

• Zorgcentrum De IJsvogel   Beschermd & Verzorgd Wonen 

• Zorgcentrum De Arcade   Beschermd Wonen 

• Diverse locaties   Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en  
      dagbesteding/dagbegeleiding 
 
Nunspeet 

• Zorgcentrum Ittmannshof  Beschermd & Verzorgd Wonen 

• Veluwse Heuvel   Thuiszorg en Volledig pakket thuis (VPT) 

• Wijkontmoetingscentrum Binnenhof diverse activiteiten/dagbegeleiding 

• Diverse locaties   Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en  
      dagbesteding/dagbegeleiding 
 
Putten 

• Zorgcentrum De Schauw  Beschermd & Verzorgd Wonen 

• Zorgcentrum Elim   Beschermd Wonen 

• Diverse locaties   Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en  
      dagbesteding/dagbegeleiding 
 
Harderwijk 

• De Aanleg    Thuiszorg 

• Zorgcentrum Randmeer  Verzorgd Wonen en eerstelijnszorg 

• Zorgcentrum Weideheem  Beschermd & Verzorgd Wonen 

• Zorgcentrum Boerhaavehof  Beschermd & verzorgd wonen 

• Diverse locaties   Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en  
      dagbesteding/dagbegeleiding 
 
Specialistisch Centrum Ouderenzorg  

• Zorgcentrum Sonnevanck  Beschermd wonen/ Hospice/crisisbedden/kortdurende  
      opname / eerstelijns verblijf / meerzorgwonen 

• Reactiveringscentrum St Jansdal – Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V. (Klimop) 
      Geriatrische revalidatie 
 
Structuur – juridisch 

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding is een stichting zonder winstoogmerk. Artikel 3 lid 4 
statuten: De Stichting beoogt niet het maken van winst. De geschetste juridische structuur staat sinds 
1 januari 2015. Het managementcharter geeft juridische– en de bedrijfsorganisatorische invulling aan 
de besturingsprincipes.  
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Organigram 2021  

Naar aanleiding van ontwikkelingen in de maatschappij en ontwikkelingen in de organisatie is er in 

2021 stil gestaan bij de structuur van de organisatie. De tot 2021 gevoerde regiostructuur bleek 

minder passend nu de transitie van onderdelen van de zorg naar de gemeente gerealiseerd is. 

Gemeentes werken inmiddels meestal samen in grotere samenwerkingsverbanden en de uitdagingen 

waar de Zorggroep de komende jaren samen met collega’s in de sector voor staat vragen om een 

andere aanpak. Afgeleid van de strategie ‘Samen in beweging’ is besloten de Zorggroep in te richten 

met een directiestructuur. De directiestructuur moet ondersteunen bij het verder verbinden van de 

zorgonderdelen en het moet de organisatie wendbaarder maken om makkelijker eenduidig te kunnen 

inspelen op wat onze omgeving van ons vraagt. 

Onderstaand organigram is de weerslag van de nieuwe directiestructuur met twee directeuren zorg: 

Wonen en leven voor de langdurige intramurale zorg en Thuis en herstel voor de kortdurende en 

extramurale zorg. De twee directeuren bedrijfsvoering zijn enerzijds verantwoordelijk voor Mens en 

organisatie, grotendeels het medewerkersdeel, en anderzijds voor Bedrijfsvoering en ICT. De nieuwe 

directeuren zullen in 2022 aangesteld worden. 
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Overzicht kerngegevens 2021  

Kerngegevens   

   

 Aantal Ultimo 2021 Aantal ultimo 2020 

   

Cliënten (inclusief onderaanneming)   

Beschermd & Verzorgd Wonen 711 706 

Eerstelijnsverblijf 9 12 

Volledig Pakket Thuis (VPT) 11 5 

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 39 32 

Thuiszorg  503 495 

Dagzorg 101 130 

Huishoudelijke Verzorging 144 1.039 

   

Capaciteit   

Beschikbare plaatsen WLZ 763 755 

Beschikbare plaatsen ELV 20 20 

Beschikbare plaatsen GRZ 40 40 

   

 2021 2020 

   

Productie   

Intramurale verzorgingsdagen 78.474 97.786 

Intramurale verpleegdagen 187.589 165.916 

Eerstelijnsverblijf in dagen 3.077 3.514 

Dagen VPT 4.046 3.826 

Aantal DBC’s geopend (GRZ) 381 382 

Uren Thuiszorg 82.459 80.731 

Dagzorg in dagdelen (m.n. WLZ) 15.486 10.215 

Dagzorg in uren (m.n. WMO) 18.322 18.615 

Uren Huishoudelijke Verzorging 65.721 116.102 

   

Personeel   

Aantal personeelsleden ultimo 2.059 2.087 

Aantal fte 1.140,5 1.144,0 

Ziekteverzuim 8,5% 6,4% 

Instroom aantal 505 535 

Instroom fte 207 166 

Uitstroom aantal  766 487 

Uitstroom fte 308 137  
  

Bedrijfsopbrengsten € € 

Totale opbrengsten 96.907.145 92.166.705 

Waarvan opbrengsten zorgprestaties en 
maatschappelijke ondersteuning 

92.745.171 90.440.298 

Waarvan subsidies en overige 
bedrijfsopbrengsten 

4.161.974 1.726.407 

 

Analyse kerngegevens 2021 

In de cliëntgegevens is een groei te zien op het aantal intramurale verpleegdagen en een afname te 

zien op het aantal verzorgingsdagen. Dit is mede veroorzaakt door de verhuizing van bewoners van 

Randmeer naar Villa Verde, waarbij een groot deel van de bewoners hun behandelindicatie heeft 

kunnen verzilveren en tegenwoordig de Specialist Ouderengeneeskunde het overkoepelende 

behandelbeleid bewaakt in plaats van de eigen huisarts. Tevens zien wij een toename van vraag naar 

mogelijkheden voor toekomstige bewoners inclusief behandeling. Bij de medewerkers valt een forse 
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toename in de uitstroom ten opzichte van vorig jaar. Dit is veroorzaakt doordat in 2021 afscheid is 

genomen van alle medewerkers huishoudelijke hulp, veelal medewerkers met een klein contract. De 

instroom is ten opzichte van het vorige jaar ook hoger, dit is vooral verklaard door de mogelijkheid om 

medewerkers in te zetten in het kader van extra Coronagelden. Het verzuim is met 8,5% hoger dan 

normaal voor de Zorggroep, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 8,24%.In het verzuim zijn 

een aantal langdurig zieken waaronder ook long Covid-19, verder constateert Actiz dat voor de gehele 

branche algehele vermoeidheid en uitputting door de grote werkdruk in de zorg meespeelt.   

kpmg KPMG Audit
Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 



 
Jaarverantwoording 2021 definitief versie 3  versiedatum 29-05-2022 
  Pagina 13 van 47 

Hoofdstuk 2. Cliënt  
Hoofdstuk twee beschrijft de inspanningen binnen de Zorggroep die rechtstreeks raken aan de 

optimale ervaren kwaliteit van leven van de ouderen in de regio. Deze inspanningen leiden vaak tot 

kleine of grote successen ten behoeve van de persoonsgerichte zorg, onze inspanningen zijn ook 

gericht op het doen toenemen van het lerend vermogen binnen de organisatie. Wij realiseren onze 

inspanningen in een veilige omgeving voor zowel ouderen als medewerkers, die veiligheid bewaken 

wij met diverse kwaliteitsintrumenten waarvan in dit hoofdstuk de resultaten zijn opgenomen. De 

thema’s persoonsgerichte zorg (wat wil de cliënt?), wonen en welzijn (heeft de cliënt een aangenaam 

leven?) en Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning (continue leren en verbeteren) van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg komen hieronder aan de orde. 

Persoonsgerichte zorg op maat 

Beeldzorg bellen 

Januari 2021 is er gestart met een pilot ‘Beeldzorg binnen de thuiszorg’ in de regio's Nunspeet en 

Putten. Tijdens de pilot is bij zes cliënten frequent zorg geboden middels beeldbellen.  

Er is in eerste instantie een start gemaakt bij cliënten met een eigen device. In een volgend stadia zijn 

40 voormalige gebruikte thuiszorg Ipads opnieuw ingesteld door ICT. Deze worden ingezet bij cliënten 

zonder device. Het beeldbellen verloopt nu via de app Teams. Alles is zo voorgeprogrammeerd dat de 

cliënt alleen nog op ‘opnemen’ dient te drukken om contact te krijgen met de thuiszorgmedewerker. 

De combinatie met Ncare zorgt ervoor dat het beeldbellen kan worden uitgebreid. Er start een nieuw 

project tot april 2022 om dit verder vorm te geven en een organisatie breed beeldzorg-team op te 

starten. Er is een projectgroep gestart in oktober met daarnaast 3 werkgroepen.  

Eind 2021 bleek uit een inventarisatie dat 39 cliënten op dit moment in aanmerking komen om gebruik 

te maken van de optie tot beeldbellen. 

Zorgrobot 

Zorggroep Noordwest-Veluwe helpt mee aan het verder ontwikkelen van een geavanceerde zorgrobot 

in kader van het internationale project Guardian. Een grote maatschappelijke uitdaging is dat 

mantelzorgers steeds moeilijker hun werk kunnen volhouden naast de zorgtaken die ze al hebben. De 

Guardian is bedoeld voor coaching, monitoring en sociaal contact. Met de robot kan de 

wijkverpleegkundige en mantelzorger ook op afstand zijn cliënt of naaste in de gaten kan houden. De 

juiste hulp kan hiermee sneller worden ingeschakeld. 

Onbegrepen gedrag 

Op locatie Sonnevanck op de afdelingen Vlindertuinen wonen mensen met PG-problematiek én 

complex gedrag, kortweg PG+. Vaak komen mensen er wonen als het in een andere 

woonvorm/afdeling niet gelukt is. Door middel van de methodiek ‘Zie mij’ is op Vlindertuin gewerkt met 

het anders kijken naar cliënten met complex gedrag.  

Bij dementiezorg is het nodig om de omgeving extra aan te passen om positieve gevoelens 

en positieve gedragingen uit te lokken. De mensen in de omgeving, de manier van omgaan, het 

gebouw en de inrichting hebben veel invloed op het welzijn van mensen met dementie. De methodiek 

‘Zie mij’, waarmee het multidisciplinaire team van de Vlindertuinen aan de slag is gegaan, heeft 

geholpen om beter te begrijpen hoe de bewoner zich voelt en gedraagt en wat de invloed is van de 

omgeving. Daardoor lukt het ook beter om de bewoner goed te begeleiden. Met als kers op de 

taart: meer leefplezier voor de bewoners en minder gedragsmedicatiegebruik. Meer vertrouwen en 

bezoekplezier voor familie. Plus, ook niet onbelangrijk, meer werk- en leerplezier voor alle mensen 

van het multidisciplinaire team.  

Zie mij! is gestart in het najaar van 2019 en met wat tussenpozen vanwege Corona-perikelen, hebben 

teams en behandelaars van de Vlindertuinen zich de methodiek eigen gemaakt. In 2021 is een mobiel 

team opgericht om de kennis te delen met de rest van de Zorggroep.  
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Wondzorg 

In augustus  is op Elim en De Schauw gestart met de uitrol van het plan voor wondaandachtvelders en 

taakaccenthouders wondzorg nieuwe stijl. Er zijn in de organisatie veel enthousiaste 

wondaandachtvelders. Lang was niet altijd duidelijk wie zij zijn en wat hun taken zijn. Daarnaast was 

het onduidelijk of er overal voldoende aandachtvelders zijn om een goede kwaliteit van wondzorg te 

waarborgen. Er is behoefte om binnen de Zorggroep meer structuur te geven, zodat complexe 

wonden eerder in beeld komen. Ook omdat we te maken hebben met de in 2018 gepresenteerde 

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg. Een standaard die wordt ondersteund door de V&VN, 

NHG, Verenso en het WCS. Hierin worden duidelijke verwijstermijnen beschreven voor wat betreft 

(complexe) wonden.  

 

De afgelopen jaren zien we veel cliënten met decubitus aan de voeten. In 2019 wees het prevalentie-

onderzoek uit dat van de 89 cliënten met decubitus dit probleem zich bij 64 aan de voeten voordeed. 

Ruimte voor verbetering dus. Om deze letterlijk 'ondergeschoven kindjes' de aandacht te geven die ze 

verdienen hebben wij in 2021 een voetchecklist ontwikkeld om deze wonden eerder te signaleren. 

Belevingstuin 

Na de succesvolle realisatie van de bewegingstuin in Putten een aantal jaar geleden, is afgelopen jaar 

een belevingstuin gerealiseerd bij de Ittmanshof in Nunspeet. Juist bij een ernstige vorm van dementie 

is het van belang om de zintuigen, reuk, tast, gehoor, zicht en smaak, extra te prikkelen. Hiervoor is 

een belevingstuin een ideale plek. Zo'n tuin is geschikt voor ouderen met geheugenproblemen, maar 

is ook een 'sociaal verkeersplein', waar inwoners van Nunspeet, oud en jong, vitaal en minder vitaal 

elkaar kunnen ontmoeten. Het kan mensen verbinden die elkaar in het dagelijks leven misschien 

nauwelijks of niet tegenkomen. 

Rembrandt op locatie 

Een replica op ware grootte van het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van 

Rijn was te zien bij Sonnevanck in de kerkzaal. Het Rijksmuseum in Amsterdam brengt het 

meesterwerk naar zorginstellingen toe met het project ‘Nachtwacht on tour’. De Nachtwacht blijft een 

week staan, zodat bewoners in alle rust alleen of in kleine groepjes dit meesterwerk kunnen bekijken. 

Elke bewoner krijgt een brochure mee met informatie over het beroemde schilderij en een ansichtkaart 

van de Nachtwacht. Ook zijn workshops, een quiz, een kleurplaat en een prijsvraag georganiseerd. 

Zeg het met bloemen 

In de zomer heeft een zonnebloem wedstrijd plaats gevonden. Georganiseerd door de handwerk 

oma’s, waarbij de langste zonnebloem de winnaar werd. De zonnebloem van Kroondomein versloeg 

alle zonnebloemen van de Zorggroep. De meeste zonnebloemen van de ruim 30 inzendingen werden 

niet hoger dan 1,50 meter, de winnende Zonnebloem van Kroondomein groeide door tot 3,44 meter. 

De eerste prijs bestaande uit drie voederhuisjes voor eekhoorns en een prachtig schilderij van 

bewoner Gerard van Os, zijn aan Kroondomein overhandigd.  

Thuiszorg 

Hoe blijven we in de toekomst thuiszorg bieden aan ouderen op de Noordwest Veluwe? Om die vraag 

te beantwoorden is begin 2020 het project thuiszorg 2.0. gestart. Doel: een goede balans tussen de 

belangen van de cliënt, de medewerker en de organisatie èn een gezonde financiële positie van de 

thuiszorg. Na ruim een jaar - op 31 maart 2021 – is het project succesvol afgerond. Daarna is een 

start gemaakt met de lange termijn visie voor de thuiszorg. Door middel van kleine pilots 

experimenteert de thuiszorg met zorg op afstand en slimme techniek om met de beperkte capaciteit 

aan medewerkers in de zorg toch goede en veilige thuiszorg te kunnen blijven leveren. In juli vierde de 

Thuiszorg haar 12,5 jarig jubileum. 
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Wonen en Welzijn 

Nieuwe locatie Villa Verde geopend 

4 en 5 mei 2021 zijn de bewoners van Randmeer verhuisd naar hun nieuwe huis: Villa Verde.  

Iedere bewoner heeft daar een Studio met ruime badkamer en de nieuwste snufjes op het gebied van 

domotica. Het kloppend hart van Villa Verde vormt een royale gezamenlijke woonkamer met diverse 

meer afgeschermde zitjes. Dat is de plek waar het samenleven en -wonen plaatsvindt. 

In Villa Verde beogen wij een woon-, werk-, leer en leefgemeenschap te creëren, waarin mensen naar 

elkaar omzien.  Ontmoeten staat centraal, niet alleen voor de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en 

leerlingen, maar ook voor familie, vrienden en buurtgenoten. Het zinvol omgaan met tijd, het (blijven) 

gebruiken van mogelijkheden en talenten, iets doen voor andere mensen, zijn allemaal elementen die 

meespelen in het invulling geven aan de dag. 

Villa Verde staat voor: mooie dagen, welzijn en samen wonen, leven en werken. Dat ‘samen’ is 

nadrukkelijk het uitgangspunt van Villa Verde. Goed eten, een zinvolle en prettige dag invulling naar 

behoefte, het blijven gebruiken van ieders mogelijkheden en talenten en iets doen voor anderen speelt 

een belangrijke rol in Villa Verde. Ook bezoek is hier meer dan welkom.  

Veel in Villa Verde verwijst naar het oude Harderwijk; op de muren zijn prachtige afbeeldingen van 

karakteristieke plekken in Harderwijk te zien, zoals de Vischpoort en de Botterhelling. Gangen hebben 

oude verdwenen straatnamen gekregen: De Kromme en De Rechte Oosterwijck, De Kleine en De 

Grote Grindweg en Achter de Muur. De woonkamers heten respectievelijk De Markt en De Hanze. 

Alle medewerkers (van zorg tot huishouding) hebben een scholing gevolgd via Landstede om zich 

voor te bereiden op het zorgen, werken, leren, en wonen op deze unieke nieuwe plek. 

De locatie Randmeer wordt volledig ontruimd om plaats te maken voor een nieuw eigentijds gebouw. 

Welzijn 

Na lang beraad is met ingang van 1 juni 2021 de dienst ‘Hulp bij het huishouden’ overgedragen aan 

Eefke Thuishulp, een organisatie die is gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige hulp bij het 

huishouden.  Eefke Thuishulp neemt niet alleen alle medewerkers die hulp bij het huishouden bieden 

van de Zorggroep over, maar zorgt er ook voor dat cliënten de medewerker van wie zij nu al hulp bij 

het huishouden krijgen, kunnen behouden. Ook de coördinatoren hulp bij het huishouden gaan voor 

Eefke Thuishulp werken. De Zorggroep en Eefke Thuishulp hebben uitgesproken dat zij op een 

duurzame wijze willen blijven samenwerken, Eefke Thuishulp zal vanaf 2022 kantoorruimte op de 

Wethouder Jansenlaan in gebruik nemen. 

COVID-19 

Ook in 2021 heeft Covid-19 impact gehad op het leven van cliënten en ouderen. Steeds is het 

uitgangspunt geweest het gewone leven zoveel als mogelijk voort te zetten binnen de opgelegde 

beperkingen. Gedurende heel 2021 heeft het Co-Co team, het corona-coördinatieteam, zo vaak als 

nodig vergaderd om de verschillende maatregelen en acties voor de organisatie af te stemmen. Het 

Co-Co team bestond uit het crisismanagementteam en de hygiëne- en infectiepreventiecommissie.  

De leden van het Co-Co team: 

- Ard Kleijer, later Roelof Hoving (regiomanager, voorzitter))  

- Albert van der Meer (manager Support)  

- Petra van Wolfswinkel (preventiemedewerker)  

- Pieter Schimmel, later Nienke Nieuwenhuizen (eerste Geneeskundige) 

- Wietse de Groot (middenkadermanager) 

- Coby Bonestroo (middenkadermanager) 

- Anita Kiers (hoofd communicatie)  

- Martin Troost (facilitaire zaken) 
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- Nicole Ekkers (inkoop PBM)  

- Janneke van der Net (ambulante verpleegkundige, werkinstructies PBM) 

- Nicole Kiefte (Hygiënepreventiemedewerker GGD) 

Op Intranet was steeds de meest recente informatie te vinden, op Infoland het actuele beleid. 

Naast het centrale Co-Co team is er per locatie een lokaal crisisteam ingericht dat opschaalt indien er 

sprake is van een cohortsituatie. 

De OR heeft de verslagen van de Co-Co vergaderingen ontvangen om zo mee te kunnen lezen en 

adviseren. De Raad van Bestuur heeft indien nodig overleg gehad met zowel de OR als de CCR. Per 

locaties hebben regiomanagers en locatiemanagers met de lokale OC en CR afgestemd over de op 

dat moment actuele Covid gegevens. 

Evaluatie corona-aanpak 

Door een externe adviseur is een evaluatie gedaan van de corona-aanpak van de Zorggroep aan de 

hand van het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO. Uit de evaluatie kwam een overall positief 

beeld naar voren van de crisisaanpak. In het rapport zijn aanbevelingen opgesteld, eind 2021 is er 

een crisiscoördinator toegevoegd aan de ARBO-preventiemedewerker die verantwoordelijk is gemaakt 

voor het opvolgen van de aanbevelingen. Per locatie is ook een Covid-RIE uitgevoerd. De uitkomsten 

hiervan zijn per locatie toegevoegd aan het bestaande plan van aanpak en de bewaking van de 

opvolging van deze aanbevelingen is centraal geborgd.  

Vaccinaties Covid-19 

Met een speciaal opgericht projectteam zijn voor de zomer alle verpleeghuisbewoners tweemaal 

gevaccineerd. Het was een hele logistieke operatie om alle aspecten rondom het vaccineren goed 

weg te zetten. Om het aantal vaccinaties in Nederland zo snel mogelijk te laten toenemen, is 

toestemming verkregen om eind van het jaar ook cliënten van verzorgingshuiszorg en de eigen 

medewerkers te vaccineren of te boosteren. De saamhorigheid en motivatie om hieraan mee te 

werken was heel groot. Misschien mede omdat men hiermee het gevoel had echt iets te kunnen doen 

tegen de verspreiding van Covid-19.  

Regionaal cohort 

Het aantal coronacijfers is in het najaar zo hard opgelopen, dat ziekenhuis St Jansdal en de 

huisartsen een dringend beroep op de Zorggroep hebben gedaan om ouderen met corona die geen 

ziekenhuiszorg (meer) nodig hebben maar ook niet thuis kunnen zijn, op te vangen.  

Znwv heeft hiervoor de ruimte op afdeling Brem, maar onvoldoende Zorggroep collega's om deze 

ouderen te gaan verzorgen. Daarom is besloten het samen te doen: met inzet van mensen uit de 

Zorggroep, vanuit het ziekenhuis én van huisartsenvereniging Medicamus.   

Met de regio verbonden: het is een van de pijlers van onze nieuwe strategische koers. De opzet van 

dit regionale cohort in samenwerking met het ziekenhuis en de huisartsenvereniging is een prachtig 

voorbeeld van hoe je samen sterk kunt staan! 

Schilderij Marius van Dokkum 

Op 11 juni 2021 is op Kroondomein een schilderij onthuld ter nagedachtenis aan elf bewoners van de 

derde etage die zijn overleden tijdens de coronaperiode, waarvan negen aan corona.  

Om de waardering uit te spreken naar het personeel werden giften van de families van overleden 

bewoners ontvangen. Giften om als team een feestje te organiseren om het leven te vieren. Het 

personeel gaf aan graag iets blijvends te willen voor op de afdeling, zodat de bewoners niet vergeten 

worden. En zo kwam men op het mooie, lichte schilderij van Marius van Dokkum. Een innige knuffel 

van twee ouderen die de mondkapjes aan de wilgen hangen.  

  
kpmg KPMG Audit 

Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 

 

 



 
Jaarverantwoording 2021 definitief versie 3  versiedatum 29-05-2022 
  Pagina 17 van 47 

Cliëntenraad 

De Zorggroep heeft een centrale cliëntenraad en er zijn vijf lokale cliëntenraden per gemeente en 

Sonnevanck. In 2021 heeft de cliëntenraad haar reglement herzien aan de hand van de wetgeving in 

de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) die per 1 juli 2020 van kracht werd. 

Hierin heeft zij beschreven welke onderdelen voor de lokale raden van toepassing zijn en welke 

onderdelen voor de CCR. Men informeert elkaar onderling over de behandelde onderwerpen 

De centrale cliëntenraad heeft in 2021 vier keer vergaderd, waarvan drie keer via Teams. In de 

vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• COVID-19 en de gevolgen voor de bewoners en de Zorggroep; 

• De jaarrekening 2020 en de begroting 2022; 

• Verbouw / nieuwbouw van locaties; 

• Kwaliteitsplan en kwaliteitsgelden; 

• Kwaliteitsjaarverslag, onderdeel van de jaarverantwoording; 

• Kwartaalrapportages kwaliteit; 

• Strategie 2021-2025; 

• Reglement cliëntenraad; 

• Rookbeleid; 

• Structuurwijziging Zorggroep; 

• Pilot beeldzorg; 

• Crisisplan; 

• Vastgoedstrategie; 

• Identiteitsbeleid; 

• Kaderbrief 2022; 

• Samenwerking Eefke Thuishulp; 

• Aanbesteding WMO; 

• Vaccinatiebeleid; 

• Bezoekregeling verpleeghuizen in tijden van Covid. 

De centrale cliëntenraad bestond in 2021 uit de volgende leden: 

- De heer Jan Welink, voorzitter (Sonnevanck) 

- De heer Willem Glimmerveen (Sonnevanck) 

- De heer Herman van den Berg, secretaris (Nunspeet) 

- De heer Jan Klein (Harderwijk) 

- De heer Bert van de Pol, financiële commissie (Putten) 
 
De volgende leden zijn nieuw toegetreden tot de CCR: 

- De heer Gerard Petersen (Ermelo) 

- De heer Chris van Utrecht (Ermelo) 
 

In 2021 konden er door de COVID-19-omstandigheden geen vacatures gesteld worden voor de 

centrale cliëntenraad. Daarom heeft een aantal leden hun zittingstermijn verlengd om zo toch een 

bijdrage te leveren aan de vertegenwoordiging van bewoners van de Zorggroep. Voor de zomer van 

2022 zullen er vacatures gesteld worden om nieuwe leden voor zowel de lokale raden als de CCR te 

werven. 

 

Veiligheid 

Medicatie veiligheid 

Medicatieveiligheid is ongelooflijk belangrijk. Maar omdat er veel partijen en personen bij betrokken 

zijn, is het proces ingewikkeld. Dat vergroot de kans op fouten. Ook de dubbele controle op risicovolle 

medicatie de thuiszorg leidde soms tot problemen. Tijdens audits in 2018 en 2021 kwam dit ook naar 
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voren. Wanneer een thuiszorgmedewerker bijvoorbeeld morfine moest toedienen en de cliënt of 

mantelzorger zelf niet in staat was om dit te controleren, hadden we een probleem met het ‘vier-

ogenprincipe’. 

Nieuwe technologie kan helpen het aantal medicatiefouten te minimaliseren. Na een succesvolle pilot 

met nCare in de thuiszorg in Ermelo, is deze medicatieapp nu Zorggroepbreed in de thuiszorg 

ingevoerd. Met de app is ook het vier-ogenprincipe opgelost; de thuiszorgmedewerker maakt een foto 

van de toe te dienen medicatie en een collega, die op afstand beschikbaar is, krijgt een seintje via de 

app om de dubbele controle uit te voeren. 

Daarnaast herinnert de app medewerkers aan alle toedieningen die moeten plaatsvinden. Digitaal 

aftekenen gaat ook gemakkelijk. En kun je medicatie eenvoudig bijbestellen via de app. 

Medicatielijsten zijn altijd up-to-date want de apotheek actualiseert ze continu en ook voor de cliënt 

staan alle medicatiegegevens overzichtelijk op een rij. 

Meldingen Incidenten Cliënten 

De bereidheid om MIC meldingen te doen is hoog. Er is veel aandacht geweest voor de MIC 

aandachtsvelders over de wijze waarop je meldingen afhandelt en bespreekt in het team. 4 tot 6 keer 

per jaar wordt de digitale training hiervoor gegeven. Aandachtsvelders kunnen zich hierop inschrijven 

om deel te nemen. Naast de uitleg over het ‘hoe’ ze bij de informatie komen, is het ook helpend om 

van collega’s te horen hoe zij de meldingen in de teams bespreken en aandacht vragen voor 

verbeterpunten. Tussentijds is de Beleidsadviseur Kwaliteit beschikbaar voor vragen. 

Eind 2021 zijn vanuit de kwaliteitsgelden 24 aandachtsvelders een dagdeel geschoold door Q-consult 

in het analyseren van meldingen volgens de visgraat methode. De reacties hierop waren erg positief. 

Het aantal medicatie incidenten is ten opzichte van 2020 gedaald evenals het aantal onveilige 

situaties. Het aantal valincidenten is gelijk gebleven. Er is een lichte stijging van de melding geen 

kwaliteit van zorg kunnen bieden. Dit zijn veelal meldingen over weigering van zorg door de cliënt of 

afwezigheid van zorgondersteuning waardoor medewerkers op dat moment minder tijd voor cliënten 

hadden. Verbetermaatregelen worden in de teams besproken en opgepakt naar aanleiding van de 

MIC meldingen.   
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Incidentonderzoek 
Voor het doen van calamiteitenonderzoek beschikt de organisatie over een team diverse functies uit 

de organisatie. Het Team Incidenten Onderzoek (TIO) onder leiding van een coördinator en een 

eerste geneeskundige wordt ingezet op het moment dat er een ernstig incident heeft plaats gevonden. 

Naast incidenten die formeel moeten worden onderzocht, is het team ook inzetbaar voor incidenten 

die ernstige nadelige gevolgen voor de betrokkenen hadden en waarbij leren en verbeteren als wens 

of mogelijkheid is uitgesproken.  

In 2021 is het TIO bij 11 onderzoeken betrokken geweest, waarbij bij 2 vooronderzoeken bleek dat 

verder onderzoek niet nodig was. Daarnaast zijn meerdere incidenten beoordeeld, maar niet nader 

onderzocht. 2 incidenten zijn gemeld bij IGJ. In beide gevallen was er geen sprake van een calamiteit 

en is de conclusie en rapportage als voldoende beoordeeld door IGJ. 

Aanbevelingen uit de diverse onderzoeken hebben geleid tot onder meer de volgende 

verbetermaatregelen; 

- Procedure vermissing is aangepast; Er is explicieter opgenomen wie geïnformeerd dienen te 

worden over de vermissing en wie welke verantwoordelijkheid heeft.  

- Rapporteren op doelen wordt nog specifieker benoemd en gemonitord binnen de organisatie. 

Ook het behandelplan van de behandelaren en wie daarin kan en mag aanpassen is 

onderwerp van gesprek. 

- Opvang van een zorgteam na een incident is nog beter geborgd. Ook is er meer aandacht en 

ruimte voor de behoefte van een team na het incident, zoals handvatten hoe om te gaan met 

intimiteit bij ouderen of het houden van een moreel beraad. 

- Informatie overdracht evenals criteria en besluitvorming bij inhuizing van een nieuwe client is 

als verbeterpunt opgenomen bij het beschrijven van de vernieuwde procedures. 

Wet zorg en Dwang 

In 2021 heeft de CliëntenVertrouwenspersoon Wzd kennis gemaakt met de locatiemanagers en de 

locaties en de Wzd funtionaris. Er zijn in die gesprekken goede afspraken gemaakt over de 

werkzaamheden van de CVP. Doordat er sprake is van verschillende doelgroepen op verschillende 

locaties, is de invulling van de WZD ook wisselend. Daarnaast is er sprake van nieuwere locaties met 
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meer technologie ten opzichte van oudere locaties waar de technische mogelijkheden ten aanzien van 

vrijheidsbevordering nog minder ver zijn.  

De CVP heeft ook contact gehad met de manager Welzijn en de mantelzorgondersteuner. Ook zij 

kunnen laagdrempelig ondersteuning bieden en uitleg geven over de CVP Wzd aan naasten van 

cliënten. 

In 2021 heeft de CVP Wzd ondersteuning geboden bij vier kwesties vanuit cliënten of 

vertegenwoordigers. Hierbij ging het vooral om communicatie met de vertegenwoordiger en te weinig 

gewenst inlevingsvermogen door zorgmedewerkers met de cliënt en zijn netwerk. Vanuit angst voor 

afwijzing door sommige zorgmedewerkers konden verwanten dit niet altijd effectief melden bij de juiste 

persoon 

Leren en werken aan kwaliteit (alleen cijfers/grafieken tonen) 

Infoland 

Dankzij het project reductie registratielast is Infoland helemaal opgeruimd. Infoland is het 

documentbeheerssysteem van de Zorggroep. Oude documenten zijn herschreven met hulp van een 

gebruikersgroep. Daarna is implementatie afgestemd met de document eigenaar en gebruikersgroep. 

Documenten die niet meer van toepassing waren, zijn verwijderd. 

Ook is er een 'Bibliotheek ZNWV' gemaakt waarin heel makkelijk relevante en actuele informatie in 

Infoland kan worden gevonden. De bibliotheek is opgebouwd in een boomstructuur. Hierdoor is ook 

inzichtelijk wie voor welk document verantwoordelijk is. Een kwaliteitsverbetering is ook dat iedere 

vakgroep zijn eigen pagina heeft gekregen.  

 

 Totaal ZNWV 
geraadpleegd 

Totaal incl. Vilans 

2018 29.991  60.582 

2019 34.692  74.424 

2020 25.145  

2021 42.625  

 

In 2021 zijn op initiatief van Vilans de protocollen buiten Infoland geplaatst. Wel is er nog een 

koppeling met de zoekfunctie binnen Infoland, waardoor medewerkers niet in 2 portalen hoeven te 

zoeken. Echter is er nu geen zicht meer op het aantal hits op Vilans documenten. 

Het is zichtbaar dat er een enorme toename heeft plaats gevonden in het aantal hits op ZNWV 

documenten. Doordat de documenten rondom Covid-19 vanaf eind 2020 overgezet zijn naar Infoland, 

is de vindbaarheid maar ook het aantal hits toegenomen. Het is daarom ook niet verrassend dat een 

Covid-19 document het meest gezochte document is. Ook is duidelijk zichtbaar in de cijfers dat in 

2021 de functiebeschrijvingen zijn herzien.  

Het aantal hits op een document geeft duidelijk aan wat er speelt in de organisatie, maar ook waar 

kansen liggen ten aanzien van ondersteuning voor de medewerker (aan welke informatie hebben zij 

behoefte?) 

 

Titel Aantal hits 

Stroomschema Medewerker aan het werk of niet? 2.453 

Inhoudsopgave functiebeschrijvingen 1.725 

Overzicht voorbehouden en risicovolle handelingen 1.516 

Observatielijst ZNWV Praktijktoets Medicatie toedienen 878 

COVID-19 681 

Checklist voor verzorging bij opname cliënt 671 

BIG Beleid ZNWV 614 
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Praktijktoets wondzorg ZNWV (observatielijst) 562 

SDB- Handleiding gebruik voor zorgmedewerkers 529 

Handleiding documenten zoeken in Infoland 527 

 

Kwartaalrapportages Kwaliteit 

In de kwartaalrapportages worden alle uitkomsten verzameld die vanuit kwaliteitsoogpunt worden 

gemeten. Het geeft de manager inzicht in de uitkomsten van de eigen locatie. De regiomanager / het 

concernteam heeft op deze wijze zicht op de uitkomsten in de regio en in de Zorgroep als geheel. Ook 

wordt de kwartaalrapportage gebruikt ter verantwoording naar diverse externe partijen, waaronder de 

Raad van Toezicht.  

Elk kwartaal wordt de kwartaalrapportage Kwaliteit gedeeld met het management van de locaties. 

Hierin zijn opgenomen de MIC en MIM meldingen en de uitkomsten van de Zorgrelatiemeter. Doordat 

in 2021 Covid-19 ook nog een druk heeft gegeven op de zorg zijn niet alle rapportages geanalyseerd 

door het jaar heen.  

Op signaal vanuit verschillende managers is eind 2021 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe 

vorm van kwartaalrapportage waarbij er beter gestuurd kan worden op afwijking. Het doel is om nog 

gerichter informatie aan te bieden die helpend is voor de manager. 

Interne audit 

Als voorbereiding is het middenmanagement betrokken bij de input voor de daadwerkelijke 

observatiepunten van de interne audits. In totaal kreeg het auditteam ruim 20 observatiepunten mee. 

De auditors konden op deze manier de wensen van het management uitvoeren naast de kernpunten 

en de observaties vanuit de verschillende procedures. 

In het verslagjaar zijn uiteindelijk met in achtneming van de Covid-19 maatregelen, 15 initiële audits op 

5 processen gehouden, een dossier-onderzoek bij 11 locaties en daarnaast 2 verificatie audits. Veel 

ging er heel goed maar ook werden er risico's geconstateerd waarbij het management een plan van 

aanpak heeft opgesteld en uitgevoerd.  

 

 

 

Als we kijken naar de resultaten vanuit de interne audit dan zijn hier mooie punten uitgekomen. 
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Succesfactoren: 

- Voldoende beschermde maatregelen tijdens Covid-19 

- Medicatie-applicatie werkt veilig en prettig 

- Inzet van hygiëne-bags 

- ECD ondersteund het opnameproces goed 

- Teamrolhouder BIG 

 

Gerealiseerde verbeterpunten: 

- Afspraken zijn gemaakt over stop-medicatie in de Thuiszorg 

- Uitnodiging aan gastvrouwen/mannen voor het werkoverleg 

- Schoonmaaklijsten op datum 

- Affiches voor isolatieverpleging in kleur 

- Selectiemogelijkheden in Q-Academie voor de BIG 

 
HKZ audit 

In het voorjaar van 2021 heeft de HKZ audit plaatsgevonden op de onderdelen Geriatrische 

Revalidatie Zorg (GRZ) en Thuiszorg. DNV is de certificerende organisatie. Er zijn veel sterke punten 

naar voren gekomen. 

 

Sterke punten die genoemd zijn; 

• De pandemie heeft ook positieve effecten. Er is meer overleg en contact met andere 

organisaties in het netwerk. Ook is er veel aandacht voor medewerkers.  

• Er komt een regiovisie op doorstroom van cliënten, bestuurders hebben nauw overleg met 

elkaar.  

• Thuiszorg heeft een ambitieus plan voor de toekomst. Specialisatie is een duidelijke focus.  

• De PREM laat positieve ontwikkelingen zien. Vooral het aantal verschillende medewerkers per 

cliënt springt eruit. De planning is in 2020 geoptimaliseerd.  

• Klimop heeft zich gespecialiseerd in het verplegen en behandelen van COVIV-19 patiënten. 

Een specifiek zorgpad is hiervoor ontwikkeld, wat ook goed gevolgd is in de praktijk.  

• Ook voor de extra problematiek voor cliënten is oog. Psycholoog en maatschappelijk werk 

hebben extra aandacht kunnen geven aan de patiënten. Voor cliënten en familie heeft de 

verpleging specifieke spreekuren georganiseerd, en patiënten konden gebruik maken van de 

werktelefoon voor beeldbellen.  

• De arbeidsomstandigheden, crisisaanpak, opvolgen van richtlijnen en procedures tijdens de 

COVID periode is uitgebreid onderzocht en in beeld gebracht. Acties zijn benoemd, en zijn 

aan het CT aangeboden. Er is al veel opgenomen in de P&C cyclus, zodat het nu meer een 

onderdeel is van de normale bedrijfsvoering.  
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Er zijn 3 categorie 2 bevindingen naar voren gekomen; 

• Het aantal verplichte toetsen (risicovolle handelingen) voor Thuiszorg zijn teruggebracht. Er is 

een inhaalslag gemaakt in het toetsen. Uit het overzicht blijkt dat er nog wel achterstanden 

mzijn. Er is een nieuwe beleid BIG, dit is nog niet opgenomen in bibliotheek.  

• De Kwartaalrapportage 2020 wordt niet gebruikt als input voor het huidige beleid van Klimop. 

Er zijn geen acties geformuleerd, een jaar- of activiteitenplan is niet aanwezig op dit moment. 

Speerpunten zijn bekend bij het management, deze hebben focus op nu spelende 

problematiek.  

• Het standaard uitvoeren van afgesproken klinimetrie conform afspraken in de zorgpaden 

wordt niet meer structureel uitgevoerd op Klimop. Ook de methodische verslaglegging (wat 

moet waar worden vastgelegd) is niet meer conform de eigen afspraken in het patiëntdossier. 

 

Naar aanleiding van de bevindingen is een plan van aanpak opgesteld. De genoemde punten worden 

in 2022 opnieuw getoetst. 

 
Ervaringen: cliënten en contactpersonen 

De zorgrelatiegesprekken gingen over de zorgverlening in- en extramuraal langdurend, kortdurend en 

palliatief, welzijn intramuraal en dagbegeleiding extramuraal, klantadvies, behandeling en 

eerstelijnszorg. 

De medewerkers werden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 8,3 net als in 2020. 

In 94 teams zijn door medewerkers gesprekken gevoerd met bewoners en/of naasten, om precies te 

zijn wel 2.260 gesprekken. Uit deze gesprekken is veel informatie verkregen. 

 

 
De uitkomsten zijn op teamniveau, verbetermogelijkheden binnen de invloedsfeer van het team en 

verbeteracties worden ingezet in overleg met de cliënt. Met als effect: persoonlijke ervaringen, wensen 

en ideeën van cliënten zijn bekend, betrokken en gemotiveerde medewerkers en een 
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In het verslagjaar is opnieuw de loyaliteitsvraag gesteld (Net Promotor Score). De score van de 
Zorggroep is plus 36 welke ongeveer gelijk is aan 2020 (40). 
 

 
 

 

  

Toelichting NPS internationaal: 
De klantloyaliteit is gemeten volgens de Net Promotor Score (NPS). Dit wordt gedaan aan de hand van de 
volgende vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u, op een schaal van 0 tot 10, de Zorggroep zal aanbevelen aan 
familie, vrienden of kennissen? 
Cliënten die een antwoord tussen de 0-6 geven (zeer waarschijnlijk niet), worden ‘criticasters’ genoemd. 
Cliënten die een 7 of 8 antwoorden, worden ‘passief tevreden’ genoemd. Tot slot vallen cliënten die 9 of 10 
antwoorden (zeer waarschijnlijk wel) in de categorie ‘promotors’. Om de NPS te berekenen, wordt het 
percentage ‘criticasters’ van het percentage ‘promotors’ afgetrokken. 
De NPS ligt tussen de plus honderd en de min honderd. 

kpmg KPMG Audit 
Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 

 

 



 
Jaarverantwoording 2021 definitief versie 3  versiedatum 29-05-2022 
  Pagina 25 van 47 

 
PREM en Zorgrelatiegesprekken 

Voor de Wijkverpleging is in het najaar voor de derde maal het verplichte PREM onderzoek 

uitgevoerd. Dit gebeurde door middel van telefonische interviews, uitgevoerd door het 

onderzoeksbureau ZorgfocuZ. De uitkomsten kwamen overeen met de Zorgrelatiemeter (ZRM), die 

eerder dat jaar is gehouden. Op enkele vragen werd er zelfs positiever gereageerd naar het 

onderzoeksbureau, dan naar de eigen medewerkers.  

 

Vraag ZRM (N-330) PREM (N-83) 

Krijgt u zorg van een vast team van zorgverleners? 96% positief 98% positief 

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? 99% positief 99% positief 

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners? 99% positief 99% positief 

 
 
Als we kijken naar de tabel van de Wijkverpleging waar de rapportcijfers worden weergegeven van de 

laatste jaren, dan is de 8,7 vanuit het PREM onderzoek 0,1 hoger dan in 2020 en 0,2 hoger dan het 

cijfer dat is gegeven via de Zorgrelatiegesprekken aan de medewerkers. 

 

 

Clientwaarderingen Zorgkaart Nederland 

In 2021 hebben de medewerkers actief ingezet op het uitdelen van kaartjes aan cliënten en 

mantelzorgers om een waardering te plaatsen op Zorgkaart Nederland. Dit heeft 68 waarderingen 

opgeleverd. Daarnaast heeft de organisatie het onderzoeksbureau Zorgfocuz gevraagd om 

telefonische interviews af te nemen. 

De Zorggroep kreeg in totaal 297 waarderingen met een 8,1 als gemiddeld cijfer.  

Het onderzoeksbureau heeft 229 geverifieerde waarderingen kunnen aanleveren zodat deze worden 

weergegeven als zijnde: dat we weten dat de inzender zeker zorg heeft gekregen van de Zorggroep. 

 

 
 
 
De opbouw van het aantal waarderingen van de afgelopen 3 jaar met cijfer: 

 

kpmg KPMG Audit 
Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 

 

 



 
Jaarverantwoording 2021 definitief versie 3  versiedatum 29-05-2022 
  Pagina 26 van 47 

 

 

 

 
Klachten 

Aantal klachten (12) is het totaal ten opzichte van voorgaande jaren (in 2020 24 klachten) verder 

afgenomen. Klachten bevinden zich vooral in de categorie bejegening en communicatie en dan in het 

bijzonder in relatie tot de maatregelen die nodig waren op het terrein van corona. Sommige klachten 

vragen, om tot een bevredigende afronding te komen, wel meer tijd en aandacht in de opvolging. 

Mede kijkend naar de omvang van de locaties zijn er geen locaties die bovengemiddeld hoog 

scoren. Voor 1 klacht is het niet mogelijk gebleken tot een goede en afdoende afronding te komen en 

heeft de klager uiteindelijk de klacht aanhangig gemaakt bij de Geschillencommissie Zorg. De 

uitspraak van de commissie wordt in 2022 verwacht.  

 

 

 
Directiebeoordeling 

Over de kwaliteitsinstrumenten die in 2021 zijn gebruikt is een directiebeoordeling uitgevoerd. Hieruit 

bleken zowel de PREM, de ZRM, de MIM, de klachtenprocedure, de interne audits en tot slot de MIC 

inclusief TIO werkwijzen goed te functioneren en voldoende input te leveren voor verbeteren op team, 

locatie en organisatieniveau. Verbeterpunten op deze instrumenten zitten vooral in het 

gebruiksvriendelijker maken van de instrumenten. De kwartaalrapportage is beoordeeld als 

onvoldoende en is reeds in 2021 ter verbetering onder handen genomen door een werkgroep. Begin 

2022 zal er een nieuwe rapportage zijn ontwikkeld met een nieuwe werkwijze die minder 

registratiedruk oplevert en meer stuurinformatie, zowel op organisatie-, locatie- als teamniveau. De 

risico’s in de organisatie zijn op zowel financieel als op ICT-gebied goed in kaart. Ook voor de zorg 

willen we in 2022 de risico’s structureel in kaart brengen en evalueren.  
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Kwaliteitsplan 

In de periode 2019 – 2021 hebben wij hard gewerkt aan het realiseren van een aantal structurele 

verbeteringen in de zorg aan de hand van het kwaliteitsplan. Met het verbeteren van de kwaliteit willen 

we kort samengevat bereiken dat: 

• Beleefde kwaliteit van de zorg voor onze cliënten verhogen. Cliënten krijgen meer, sneller en 
betere zorg, voelen zich gezien, gehoord, ervaren meer warmte en sfeer. 

• Medewerkers, die zorg bieden, ervaren meer rust, ruimte en plezier in hun werk. Er zijn meer 
handen aan het bed maar ook overdag in de woonkamer; Medewerkers zijn trots om te 
werken bij de Zorggroep en er is meer binding met collega’s; 

• De Zorggroep wil zich ten positieve onderscheiden. 

Belangrijke speerpunten in het project implementatie kwaliteitsbudget zijn: 

• In de zorglocaties wordt inhoud gegeven aan een aantal verbeteropgaven en het realiseren 

van de verschillende verbetermaatregelen. (deelproject 2) 

• Het werven en inzetten van behandelaren vanuit het ABC in projecten om het kwalitatief 

verbeteren van de zorg; (deelproject 3) 

• Het inzetten van meer domotica en ondersteunende woonzorgtechnologie zodat we kwalitatief 

de veiligheid verbeteren, alternatieven voor de vrijheid beperkende maatregelen mogelijk 

maken en bewoners stimuleren om in beweging te komen; (deelproject 4) 

• Om passende zorg aan te kunnen bieden – nu en in de toekomst- hebben we niet alleen meer 

maar ook goed personeel nodig, de basis voor het te ontwikkelen “Leerhuis” (deelproject 5) 

• Ter ondersteuning van de voorgaande deelprojecten is inzet wenselijk vanuit WJL op het 

terrein van Communicatie, ICT, Leren en Ontwikkelen, Support enz. (deelproject 1) 

De voortgang van de implementatie is terugkerend besproken met de interne stakeholders zoals de 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad, VVAR en Raad van Toezicht en adviezen steeds betrokken bij de 
implementatie van. Ook is het projectplan met het Zorgkantoor op gezette tijden besproken en 
gedeeld welke stappen we hebben gezet. In het Jaarverslag zijn behaalde resultaten gepresenteerd. 

De volgende verbeteropdrachten en deelprojecten zijn te onderscheiden: 

Deelproject 1: Meer ondersteuning vanuit de 
afdeling Support richting zorglocaties 
1.2 Uitvoeren scholingstraject bekwaamheden 
basisopleiding gastheer/gastvrouw 
1.3 Inzetten van de regio-roosteraar 
1.5 Inzetten van talenscout irt gastheer/gastvrouw 
1.6 Extra tijd begeleiden leerlingen door 
werkbegeleiders 
Deelproject 2: Meer medewerkers zorglocaties 
2.1 Inzetten van gastheer/gastvrouw op de 
zorglocaties 
2.2 Huiskamerproject Kroondomein 
2.3 Huiskamerproject Boerhaavehof 
2.4 Verpleegkundige in de vrije rol IJsvogel 
2.5 Inzet medewerkers Welzijn zorglocatie Elim 
2.6 Inzet medewerkers Welzijn zorglocatie De 
Schauw 
2.7 Verruiming openingstijden Brasserie locatie Villa 
Verde 
2.7 Verruiming openingstijden Brasserie locatie 
Weideheem 
2.8 Extra BBL-leerlingen en praktijkbegeleider locatie 
Villa Verde 
2.10 Inzet Klantadviseur afdeling VOS 
2.11 Inzetten medewerker Welzijn zorglocatie SCO 
2.12 Verruimingopeningstijd Brasserie locatie Elim 
2.12 Verruimingopeningstijd Brasserie locatie De 
Schauw 
2.13 Huiskamerproject De Schauw 

Deelproject 3: Meer behandelaars & speciale 
zorgteams in het behandelcentrum 
3.1 Project Dons 3.2 Project Troostvolle Nabijheid 
3.3 Project Dementiewijzer 
3.4 Project Sarcopenie in de praktijk 
3.5 Inzet overige behandelaren (psycholoog en 
logopedist) 
3.6 Physician Assistants 
3.7 Verpleegkundige ambulante dienst 
3.8 Vakgroep gespecialiseerd verpleegkundigen 
3.9 Mobiel expertiseteam Vlindertuin 
  
Deelproject 4: Meer woonzorgtechnologie op de 
zorglocaties 
4.2 aanschaf (woon)zorgtechnologie (specifiek) 
4.3 Implementatie cameraproject Arcade 
4.6 Implementatie Slimme Sensorenproject De 
IJsvogel 
4.7 Implementatie Slimme Sensorenproject 
Ittmanshof 
  
Deelproject 5: Meer leren en ontwikkelen (Het 
Leerhuis) 
5.1 Werk- leertraject voor nieuwe medewerkers 
(leerlingen) 
5.2 Ontwikkelen kennis en vaardigheden 
medewerkers 
5.3 Leertraject (Zorg)technologie 
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2.14 Verruiming uren helpende op PG en Verzorgd 
wonen locatie De Schauw 
2.15 Inzet van een nachtdienst locatie Ittmanshof 
2.16 Ontwikkelen leertraject gastheer/gastvrouw 
locatie Weideheem 
2.17 Inzet verpleegkundige in de vrije rol locatie 
Amaniet 
2.18 Inzet zwerf helpende locatie IJsvogel 
2.19 Inzet medewerker Welzijn locatie Ittmannshof  
2.20 Inzet medewerker Support locatie SCO 
2.21 Inzet medewerker Welzijn locatie Villa Verde 

 

Evaluatie project Implementatie Kwaliteitsbudget 

In de afgelopen periode zijn er mooie stappen gezet met behulp van de kwaliteitsgelden (ruim 16.6 
miljoen euro over een periode van 3 jaar) in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Bij de 
Zorggroep is het gelukt meer mensen klaar te hebben staan voor de bewoners die van ons zorg 
ontvangen en dat wordt positief gewaardeerd. Ook is er veel geïnvesteerd in zaken als 
opleiding/training, innovatie en technologie.  

Doelen  

Met het verbeteren van de kwaliteit willen we als Zorggroep samengevat bereiken dat: 

• Beleefde kwaliteit van de zorg voor onze cliënten wordt verhoogd. Cliënten krijgen meer, 
sneller en betere zorg, voelen zich gezien, gehoord, ervaren meer warmte en sfeer. 

• Medewerkers, die zorg bieden, ervaren meer rust, ruimte en plezier in hun werk. Er zijn meer 
handen aan het bed maar ook in de woonkamer; Medewerkers zijn trots om te werken bij de 
Zorggroep en er is meer binding met collega’s; 

• De Zorggroep wil zich ten positieve onderscheiden regionaal/landelijk en wordt gezien als 
koploper in de zorg. 

 

Resultaten 

Bijgaande tabel geeft aan op welke wijze we de Kwaliteitsgelden in 2021 hebben ingezet. Eind 2021 is 
bovendien aan de hand van een uitgebreide evaluatie ervoor gekozen om een aantal 
verbeteropgaven te continueren en afdoende middelen voor beschikbaar te stellen. Dit betreft onder 
andere de volgende onderdelen: 

• Inzet van de gastheer/gastvrouw op de woonkamer (89 fte). Instellen werkgroep om de rol 
verder te professionaliseren (vergroten inzetbaarheid, verbreden kennis, doorstroming etc.) 

• Inzet van medewerkers (bijv. welzijn, verpleegkundige in vrije rol etc.) op de diverse 
verbeteropgaven; Samen met locaties/afdelingen wel transparant maken wat behaalde 
resultaat nu is: meten is weten. 

• Voorzetten van de projecten DONS, Sarcopenie en Troostvolle Nabijheid en waar wenselijk 
aanbieden op/voor alle zorglocaties. 

• Meer leerhuis-leerlingen door uitbreiding van 2 naar een 3 locatie. Bevorderen goede 
samenwerking locaties, afd. L&O en Landstede Welzijn. 

• Meer samenwerking & bevorderen leerklimaat thema (zorg)technologie. Optimaliseer gebruik 
bestaande zorgtechnologie en meer, sneller samen inspelen op nieuwe technologische 
innovaties.  
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Organisatie  

Terugkerend is met de interne stakeholders zoals de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, VVAR en 
Raad van Toezicht de voortgang van dit project besproken en zijn aangereikte adviezen steeds 
betrokken bij het scherper maken van de keuzes. Ook is (de voortgang van) het projectplan met het 
Zorgkantoor besproken. In het projectplan is stil gestaan bij het voorliggende jaar beschikbare 
begroting, de verdeling van het budget over de diverse verbeteropgaven en de wijze waarop we het 
geheel in een project wensen te monitoren. Regelmatig is met het CT gedeeld, in een tussentijdse 
stand van zaken, welke ontwikkelingen rond de implementatie en voortgang van het project zich 
voordoen en waar aanscherping wenselijk is. Veelvuldig is intern en extern via internet, sociale media 
gecommuniceerd over de inhoud en waarde van de diverse verbeteropgaven en behaalde resultaten. 
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Hoofdstuk 3. Medewerker 
 

Ook in 2021 was het vinden, binden en boeien van medewerkers een van de grootste uitdagingen. 

Daarnaast heeft de pandemie de nodige invloed gehad op de werkzaamheden van de afdeling 

Support. Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn de prioriteiten opnieuw in kaart gebracht en de HR 

–kalender is verder uitgewerkt. Op basis van de visie en missie van de Zorggroep is de eigen missie 

uitgewerkt. 

“Support ziet het als haar missie om de vakbekwaamheid en vitaliteit van medewerkers te stimuleren 

zodat de medewerker veilig, verantwoord en met plezier kan bijdragen aan een betekenisvol leven 

van ouderen. Bij Support staat de medewerker centraal. Wij ondersteunen en adviseren vanuit een 

positieve, professionele en proactieve werkhouding. In verbinding met de organisatie verbeteren wij 

continue onze dienstverlening. Alle diensten ondersteunen onze medewerkers om optimale zorg te 

verlenen aan de cliënt. Gekwalificeerde medewerkers werken met veel plezier en ruimte voor eigen 

ontwikkeling." 

Er wordt invulling gegeven aan de missie vanuit de drie hoofdonderwerpen, duurzame inzetbaarheid, 

de basis op orde en het binden en boeien van medewerkers.  

Duurzame inzetbaarheid 

Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan: “Het vermogen van de medewerker om nu en in de 

toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te 

ervaren. Gezond, plezierig en productief werken vanaf de start van de loopbaan tot aan het moment 

van uittreden, binnen of buiten de huidige arbeidsorganisatie. Voor duurzame inzetbaarheid moeten 

werkgevers en medewerkers structureel investeren in fysieke en geestelijke gezondheid, scholing en 

productiviteit. Hierdoor kunnen medewerkers gezond, veilig en vitaal tot hun pensioenleeftijd blijven 

werken en hun vaardigheden bijhouden. Echte duurzame inzetbaarheid levert altijd meerwaarde op 

voor de organisatie én de medewerker.” 

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van het beleid voor duurzame inzetbaarheid zijn gestart 

maar de geplande fysieke acties hebben in 2021 helaas geen doorgang kunnen vinden i.v.m. Covid-

19. Digitaal is een en ander aangeboden aan de medewerkers. De geplande rondetafelgesprekken 

worden in 2022 opnieuw gepland. Deze gesprekken dienen als input voor het beleid. 

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid omvat ook Arbo &Veiligheid en Gezondheidsmanagement. 

In het kader van gezondheidsmanagement wordt de Zorggroep ondersteund door de bedrijfsartsen 

van Pro.Fit. In oktober 2021 is na het vertrek van een van de twee bedrijfsartsen na een uitgebreid 

onderzoek naar een toekomstbestendige ondersteuning door een arbodienstverlener, de keuze 

gemaakt voor een andere invulling. Vanaf oktober 2021 bestaat de ondersteuning naast een 

bedrijfsarts, de ondersteuning van een inzetbaarheidscoach. Deze inzetbaarheidscoach ondersteunt 

medewerkers en leidinggevenden bij een goede re-integratie en is ook in het kader van preventie een 

beschikbaar voor advies en ondersteuning om t.a.v. de inzetbaarheid van medewerkers. De 

bedrijfsarts wordt geconsulteerd voor medisch advies. 

Basis op orde 

Voor het hoofdonderwerp ‘de basis op orde’ is gewerkt aan het up-to date maken van beleid & 

arbeidsvoorwaarden. Er is een start gemaakt met het verzamelen en analyseren van de beschikbare 

(HR)data om leesbare overzichten te generen om de organisatie beter te kunnen informeren, 

adviseren en als onderbouwing voor beleidskeuzes voor de toekomst. Ook voor de verdere uitwerking 

van een strategische personeelsplanning is het van belang dat deze basisinformatie op eenvoudige 

wijze structureel beschikbaar is. 

Ook bij de HR processen hebben we verder gewerkt aan de basis. De module Werving en Selectie is 

in 2021 verder geoptimaliseerd en de nieuwe Werken Bij site is eind 2021 in gebruik genomen.  Alle 

processen rondom de instroom van nieuwe medewerkers zijn onder de loep genomen zodat nieuwe 
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medewerkers zich welkom voelen en goed geïnformeerd en gefaciliteerd in hun nieuwe functie 

kunnen starten. Dit blijft een continu proces en zal ook in 2022 voortgezet worden. Voor nieuwe 

medewerkers is in 2021 een Welkomstmodule in de e-Academie opgenomen. Deze zal in 2022 verder 

uitgewerkt worden en op maat gemaakt worden voor de verschillende groepen medewerkers. De 

nieuw ontwikkelde digitale introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers zal in 2022 gestart 

worden.  

Met een projectgroep bestaande uit medewerkers, roosteraars en OR is HR in 2021 gestart om het 

roosterbeleid te herformuleren en toekomstbestendig te maken. Dit project wordt in 2022 uitgerold en 

afgesloten. Daarnaast zijn de eerste gesprekken over een organisatie breed flexbureau gestart om de 

teams op centraal niveau te ondersteunen bij de invulling van de roosters. 

Binden en boeien 

Het onderwerp Binden en Boeien is ook in 2021 een van de grootse uitdagingen en wij verstaan 

hieronder alles wat nodig is om een band tussen de organisatie en de medewerker tot stand te 

brengen en deze band behouden (aandacht van de medewerker vasthouden). Verbonden 

medewerkers zijn in staat zich te verbinden aan missie, visie en identiteit van de organisatie. Dit zorgt 

voor hogere motivatie, tevreden medewerkers, hogere productiviteit, hogere loyaliteit, minder verloop 

en minder verzuim.  

In 2021 is gestart met een instroom- en uitstroomonderzoek door Effectory. De resultaten worden 

gebruikt voor de continue verbetering van de porcessen rondom medewerkers. De eerste resultaten 

leveren mooie inzichten op en bevestigen de ingeslagen weg. De respons is een aandachtspunt, bij 

het instroomonderzoek is dit gemiddeld 17%  en bij het uitstroomonderzoek ligt dit percentage op ruim 

28%. In 2022 worden er acties uitgezet om deze respons omhoog te krijgen. Als de complete 

resultaten in Q2 2022 bekend zijn vindt er een evaluatie plaats en wordt een plan van aanpak 

gemaakt om de verbeterpunten op te pakken. 

Vanaf het begin van de coronapandemie werken medewerkers voor wie dat mogelijk is thuis. Er is een 

document thuiswerkbeleid opgesteld. Het nieuwe beleid bestaat uit twee onderdelen. Een onderdeel 

betreft de inrichting van de thuiswerkplek, voor iedere thuiswerkende medewerker is een budget 

beschikbaar voor de inrichting van een gezonde werkplek. Het tweede onderdeel betreft de 

verhouding thuiswerken en het werken op kantoor en de daarbij behorende afspraken en 

vergoedingen. Ook de OR heeft met beide onderdelen ingestemd. 

In 2021 is er in samenwerking met FWG verder gewerkt aan de actualisatie van het functiehuis. Zo’n 

80% van de functies is in 2021 afgerond of in de afrondende fase, dit betreft 95% van de 

medewerkers. Als alle functies klaar zijn wordt in 2022 het functiehuis ingericht. Invoering in AFAS 

blijkt vrij arbeidsintensief. 

Digitalisering & innovatie is een belangrijk thema binnen de zorg en het is belangrijk onze 

medewerkers hierop voor te bereiden en mee te nemen. Dit wordt in 2022 met de afdeling L&O verder 

opgepakt.  

In 2021 is gestart met het project ‘de verpleegkundige in de vrije rol' bij IJsvogel en Amaniet. Dankzij 

de kwaliteitsgelden van de overheid kunnen verpleegkundigen op die twee afdelingen structureel tijd 

vrijmaken om te werken aan kwaliteitsverbetering, zonder dat dit ten koste gaat van de directe zorg 

voor bewoners. Hierdoor is er elke dag een verpleegkundige met ‘bureaudienst’, zonder dat dit van 

het zorgbudget afgaat. In de dagelijkse praktijk blijkt dat een verpleegkundige continu gebeld wordt, 

bijvoorbeeld voor triage of om iemand te injecteren. Gevolg was dat de achterblijvende 

zorgmedewerker er dan alleen voor kwam te staan. Wat kan de verpleegkundige in de vrije rol op al 

onze locaties betekenen en hoe kunnen we dit goed verankeren? Dit als voorloper van de 

verpleegkundig coördinator De verpleegkundige heeft een belangrijke rol als linking pin tussen de 

manager, de arts en het team. De VIG’ers op hun beurt kunnen hun rol dan 

ook weer steviger oppakken.  

Corona-banen  
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Op initiatief van het ministerie van SZW zijn in 2021 tijdelijke ‘corona-banen’ geïntroduceerd. Mensen 

uit sectoren die ‘op de bank zitten’ kunnen aan het werk in cruciale sectoren: zorg, onderwijs, 

kinderopvang en toezicht en handhaving. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing 

voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde 

banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet ter ondersteuning van het vaste personeel. Het gaat 

om boventallige banen in genoemde cruciale sectoren. Voor de zorg gaat het om 80 miljoen euro 

oftewel 5.000 voltijds banen. Het tekort aan gediplomeerd personeel verandert niet door de komst van 

coronabanen, maar ze kunnen wel helpen om het werk anders te organiseren om zo vast 

zorgpersoneel wat meer vrij te spelen.  

Met ondersteuning vanuit HR zijn in 1e periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, vijfentachtig 

medewerkers in een coronabaan aangenomen voor de Zorggroep. Vijfentwintig van deze 

medewerkers zij via samenwerking het UWV ingestroomd voor een periode van maximaal zes 

maanden. Dit initiatief leverde de Zorggroep een nominatie op voor de Diamant, een erkenning voor 

het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na de verlenging van de 

regeling is nogmaals een groep medewerkers aangenomen voor de periode tot uiterlijk 31 december 

2021 zodat in totaal ruim honderdtwintig medewerkers een bijdrage hebben geleverd in een 

coronabaan. Een aantal van deze medewerkers zijn doorgestroomd in een andere functie binnen de 

Zorggroep. Ook zijn een aantal ingestroomd voor de opleiding tot ver zorgende of staan op de 

wachtlijst om te starten met de opleiding. 

Medewerkersonderzoek.  

In oktober 2021 is een organisatie breed medewerkersonderzoek gehouden. In dezelfde periode is 

ook een onderzoek onder vrijwilligers gehouden. Voorafgaand aan het onderzoek is zowel met het CT 

als met een groep medewerkers afgestemd wat de belangrijke onderwerpen voor dit onderzoek 

waren. 

Het doel van medewerkersfeedback binnen de zorggroep is dat medewerkers zich gehoord voelen. 

Door iedereen een stem te geven en daarop te acteren wil de organisatie wendbaarder worden in de 

veranderende omgeving. Het is daarbij belangrijk om inzicht te hebben in het welbevinden van 

medewerkers (vakbekwaam en vitaal), de teamontwikkeling en hoe het leiderschap wordt ervaren. Het 

is hierbij belangrijk waar mogelijk in te zoomen op lokale uitdagingen  

Uit de eerste resultaten komen de volgende verbeterpunten naar voren;  waardering uiten, veilige 

omgeving creëren om fouten te bespreken of ook leidinggevende aan te spreken, communicatie over 

veranderingen en bottum -up innovatie. Meer behoefte aan duidelijkheid over taken kaders en 

verantwoordelijkheden en de hoge werkdruk die wordt ervaren door met name bij zorgmedewerkers 

zijn opvallende punten. 

De leidinggevenden gaan met hun teams aan de slag met de teamresultaten en de organisatie brede 

onderwerpen worden in 2022 verder centraal opgepakt.  

CAO  

In verband met de afloop van de cao VVT op 31 augustus 2021 is door CAO-partijen een aanvulling 

op de bestaande CAO gemaakt met een geldigheidsduur tot 31 december 2021. De 

onderhandelingen over een hele nieuwe CAO zijn opgestart.  Medewerkers zijn geïnformeerd over de 

belangrijkste wijzigingen o.a de definitieve uitwerking van het Balansbudget en de regeling Stoppen 

met werken na 45 dienstjaren. 

Eind 2021 is, net als in 2020, de door de overheid beschikbaar gestelde Zorgbonus aan de 

medewerkers van de zorggroep uitbetaald.  

Diversiteit en Inclusie 

Afgelopen jaar hebben 2 welzijnsmedewerkers meegedaan met het landelijke leernetwerk diversiteit 

en inclusie. Hieruit is een inspiratie box ’werk maken van diversiteit en inclusie’ gekomen. Ook wordt 

vanuit kleurrijk krachtig Harderwijk door 1 van de welzijnsmedewerkers de training voor ambassadeur 

diversiteit en inclusie gegeven. Diversiteit en inclusie zijn onderwerpen die ons na aan het hart liggen. 
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Hoort iedereen erbij, accepteren we de ander. Niet alleen onze collega's, ook onze bewoners. Is er 

ruimte om te zijn wie je bent? En gaan we hierover ook het gesprek met de ander aan? Hoe gaan we 

om met de ander m.b.t. Culturele achtergrond, is daar plek voor en geven we elkaar daar de ruimte 

voor? 

Hoe doen we dit in onze uitingen en flyers, zijn we veelal wit of hebben we ook in onze uitingen 

aandacht voor mensen met een andere culturele achtergrond? Bijvoorbeeld niet alleen aandacht voor 

kerst, ook voor Suikerfeest/ ramadan enz. Hier liggen voor al onze locaties nog veel uitdagingen. 

Samenwerking Medtzorg 

Vanwege toenemende werkdruk en personeelskrapte bij de vakgroep artsen is besloten om per 1 april 

2021 de avond/nacht/weekend (ANW)- diensten van de artsen over te dragen aan een externe partij 

Medtzorg om op deze manier de continuïteit en kwaliteit van de medische zorg 24 uur per dag, 7 

dagen in de week op een goede manier te borgen. De ervaren huisartsen van Medtzorg gaan op 

verzoek van, en na triage van de ambulante verpleegkundigen de acute medische zorg verrichten op 

onze locaties.  

Vrijwilligersportaal 

Het nieuwe vrijwilligersportaal is in 2021 in gebruik genomen. Dé digitale omgeving waar vrijwilligers 

van de Zorggroep alle belangrijke informatie kunnen vinden en hun eigen dossier kunnen inzien. In 

het portaal staat alle informatie die relevant is voor vrijwilligers op een rijtje, aangevuld met leuke 

weetjes en actuele vacatures. Ook hebben vrijwilligers vanaf nu toegang tot de online leeromgeving 

van GoodHabitz, waarin een ongelooflijke variëteit van cursussen klaarstaan. Van mindfulness tot 

Spaans, van gespreksvaardigheden tot ‘optimisme voor beginners’. vrijwilligers en hun naasten 

kunnen er volop gebruik van maken, als blijk van waardering voor het prachtige werk dat zij in de 

Zorggroep verrichten!  

Medewerker Incidenten 

De aandacht die we aan de prikaccidenten hebben gestoken hebben de laatste periode van het jaar 

hebben zijn vruchten afgeworpen. Het aantal meldingen is afgenomen in de tweede helft van het jaar. 

Bewustwording veilig werken en actie na een ‘prikaccident’ blijven belangrijk. 
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De meeste MIM meldingen gaan over onbegrepen gedrag. De grootste doelgroep van ZNWV zijn PG 

cliënten, waardoor dit ook te verklaren is. Wel zitten er onderling aanzienlijke verschillen tussen de 

bereidheid tot melden. Dit is veelal ook ingegeven door de manager en de hoeveelheid aandacht die 

aan dit onderwerp besteed wordt. Naast de afhandeling van melding door de manager, worden de 

uitkomsten ook gedeeld in de kwartaalrapportage Kwaliteit en in beeld gebracht door de 

preventiemedewerker. Waar nodig gaat de preventiemedewerker met de manager in gesprek over de 

meldingen en mogelijkheden voor ondersteuning aan de medewerkers. Inzet van het BOT team is een 

mogelijkheid, maar bijvoorbeeld ook de inzet van een teamcoach. 

Bij SCO zijn, als grootste locatie en gespecialiseerde PG afdelingen, de meeste meldingen binnen 

gekomen. Bij de andere locaties en afdelingen blijft dit binnen een marge schommelingen gedurende 

het jaar. Vaak nemen de meldingen op een afdeling af na inzet van een psycholoog of na eventueel 

overlijden van de cliënt. Niet al het onbegrepen gedrag is te voorkomen. Door inzet van meerdere 

disciplines is het wel mogelijk om hier zo goed mogelijk me om te gaan en passende zorg voor de 

cliënt te bieden. 
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BOT 

Het BOT-team van de Zorggroep is afgelopen jaar uitgebreid en telt nu 11 leden. De leden hebben in 

2021 een scholing gevolgd hoe zij medewerkers het beste kunnen opvangen. Het BOT is voor 

iedereen die geconfronteerd is met een schokkende gebeurtenis. Het BOT biedt deze collega’s de 

juiste nazorg en een steuntje in de rug te geven als zij dat nodig hebben. (aantal geprekken?) 

In 2021 is de workflow in het MIM formulier verfijnd, waardoor er nog duidelijker is welke medewerkers 

behoefte hebben aan een gesprek met het BOT team. Ook wijzen managers en collega’s onderling 

elkaar steeds vaker op de mogelijkheid om gebruik te maken van het BOT. 

OR 

De OR had ook 2021 als missie:  

Door het vertrouwen in elkaar, volgen we de organisatie en medewerkers, veranderen we waar 

nodig en dat verbindt ons binnen ZNWV. 

Het jaar 2021 was net als 2020 een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis, maar gelukkig waren er 

ook perioden met weinig of geen besmettingen. Uiteraard was covid een geregeld onderwerp van 

gesprek. Verder was, vooral in de tweede helft van 2021, de verandering van de organisatiestructuur 

een terugkerend onderwerp.  

In het kader van “medezeggenschap volgt zeggenschap” heeft de OR zich verdiept in een mogelijke 

medezegggenschapsstructuur passend bij de structuur met een Raad van Bestuur met daaronder vier 

directeuren. De huidige zittingsperiode (vier jaar) loopt in juni  2022 af dus de wijziging van de 

medezeggenschap zou qua tijdsplanning goed kunnen aansluiten bij de wijziging van de 

organisatiestructuur. Een voorstel voor een nieuwe structuur zal begin 2022 met de Raad van Bestuur 

besproken worden. De OR wil de basis van de huidige structuur van één OR ZNWV met 

Onderdeelcommissies en ambassadeurs (in de teams) handhaven, maar dit zal wel aangepast 

moeten worden aan de nieuwe structuur van ZNWV.  

In 2021 zijn er enkele vacatures ontstaan in de Onderdeelcommissies (OC’s) en een vacature in de 

OR doordat Nicolet van der Wel (regio Putten) zich terugtrok uit de OR. Omdat in de eerste helft van 

2022 de verkiezingen voor alle OR- en OC-zetels staan gepland, is besloten hiervoor geen 

tussentijdse verkiezingen uit te schrijven. 

Samenstelling ondernemingsraad in 2021 

Kiesgroep 
Harderwijk 

Lysanne Frens, voorzitter 
verpleegkundige Weideheem 

Kiesgroep 
Ermelo  

Ester Kreeft 
verpleegkundige thuiszorg  

Kiesgroep 
Putten 

Nicolet van der Wel 
VIG (nacht) Putten, opgezegd in 2021, vacature  

Kiesgroep 
SCO 

Rick van de Mars  
dagbestedingscoach Sonnevanck,  tijdelijke waarneming door Ester v.d. Heijden  

Kiesgroep  
Nunspeet 

Marianne van Putten 
verpleegkundige in de wijk  

Kiesgroep 
ABC 

Christl Wassenaar, vice-voorzitter 
logopedist  

Kiesgroep 
Holding 

Margriet Westra 
VOS  

Ondersteuning OR: Yvonne Buskermolen, ambtelijk secretaris OR 

Besproken onderwerpen 

• Covid 

• Wijzigingen CT-leden 

• Nieuw functiehuis 
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• Nieuwe VIG functies 

• Nieuwe functie inkoper  

• Roosteren  

• Nieuwe organisatiestructuur ZNWV  

• Nieuwe medezeggenschapsstructuur  

• WMO huishouding  

• Sociaal Plan  

• Identiteitsbeleid  

• Dienend leiderschap 

• Rookbeleid   

• Samenwerking met Pro-fit  

• Risico-inventarisatie en evaluaties 

• Managementstructuur thuiszorg 

• Nieuw lid Raad van Toezicht  

• Thuiswerken 

• Scholingsplan 2021  

 

Vertrouwenspersoon medewerkers 

 
 

 
 
Signalen/aandachtspunten  
Het aantal medewerkers dat contact opneemt met de vertrouwenspersoon blijft laag. Een reden 
hiervoor kan zijn dat er een goede aanspreekcultuur is binnen de zorggroep en dat kwesties in goed 
onderling overleg opgelost worden. Echter de zaken die wel bij de vertrouwenspersoon worden 
gedeeld geven niet het beeld van een veilige aanspreekcultuur. Mogelijk dat vergroten van de 
zichtbaarheid en toegankelijkheid de drempel kan verlagen naar de vertrouwenspersoon. Vaak wordt 
de vertrouwenspersoon pas benadert als er al een conflict is of zelf een escalatie daarvan. 
 
 
Klokkenluidersregeling 

De Zorggroep kent, conform de ‘Klokkenluiderswet’, een ‘klokkenluidersregeling’. Wij onderstrepen het 

belang dat meldingen van mogelijke misstanden en onregelmatigheden kunnen worden gedaan in een 

veilige omgeving. Hiermee streven wij verbetering van het functioneren van onze organisatie na. In 

2021 is door medewerkers geen beroep op de regeling gedaan. 
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Hoofdstuk 4. Organisatie 
 
In dit hoofdstuk staat de organisatie van de Zorggroep beschreven. Wie is de Raad van Bestuur, wie 
nemen er deel aan het concernteam, hoe worden besluiten genomen? Dit hoofdstuk bevat daarnaast 
de jaarverslagen van de Raad van Toezicht, van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad 
(VVAR) en de Medische Adviesraad (MAR). Tot slot is de voortgang ten aanzien van risico’s en 
compliance gegeven en de voortgang rond de projecten van de Zorggroep. 
 

Leiderschap, besturing en management 

Algemeen 

De Zorggroep past de Zorgbrede Governancecode 2017 toe. Het door de Zorggroep gehanteerde 

‘Raad van toezicht-model’ is ook in 2021 toegepast. 

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding vormt het bestuur van elk van haar ‘dochters’, 

waarvan zij 100% aandeelhouder is. Hierdoor is eenheid in beleid, beheer en toezicht bewerkstelligd. 

Het bestuur is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. Daarnaast kent de Zorggroep een 

Raad van Toezicht die toezicht houdt op de algemene gang van zaken, werkgever is van de Raad van 

Bestuur en deze adviseert.  

De Governancecode is leidraad bij de inrichting van de statuten en reglementen Raad van Bestuur en 

Raad van Toezicht. Ook de contacten tussen Raad van Toezicht en respectievelijk het Concernteam, 

de Centrale Cliëntenraad, de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GemOR), de VVAR en de 

MAR, zijn in lijn met de code.  

Bezoldiging topfunctionarissen 

Bij de vaststelling van de bezoldiging van de topfunctionarissen volgt de Zorggroep de landelijk van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving (WNT). De Raad van Toezicht heeft op basis van de indeling in 

de WNT vastgesteld dat de Zorggroep net als in 2020 11 punten scoort en daarmee in klasse IV valt 

(regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, WNT2). De hoogte van de 

bezoldiging van topfunctionarissen binnen onze organisatie wordt gepubliceerd in de jaarrekening van 

de Zorggroep.  

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur werkt volgens het management charter en het reglement voor de Raad van 

Bestuur. In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur ervoor gezorgd dat de activiteiten van de 

organisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed zijn verlopen. Hierover heeft de 

Raad van Bestuur zich ook naar de Raad van Toezicht verantwoord. 

De Raad van Bestuur in 2021 is: 

Naam:   heer G. J.A. Veening 

Functie:  Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest Veluwe, vanaf 01-02-2020 

Nevenfunctie:  Bestuurslid De Rode Beer, Heerde (onbezoldigd) 

   Coach bij Jobgroups Zwolle/ Stichting jobhulpmaatje Zwolle (onbezoldigd) 

 

De nevenactiviteiten van de Raad van Bestuur gaven geen aanleiding tot het maken van nadere 

afspraken met de Raad van Toezicht. 

Identiteit 

Tot diep in onze wortels zijn wij een christelijke organisatie, maar we willen warme zorg bieden aan en 

met iedereen. De medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht hebben in het voorjaar van 

2021 meegedacht over de verwoording van de identiteit die het beste bij ons en bij ons toekomstbeeld 
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past. Het concept-identiteitsbeleid is daarna organisatie breed onderwerp van gesprek geweest. Begin 

2022 zal het beleid vastgesteld worden in samenspraak met de gremia en de bij de Zorggroep 

betrokken Regioraad.  

Leiderschap  

Binnen de Zorggroep willen wij in een prettige sfeer met elkaar samenwerken waarbij iedereen vanuit 

zijn professionele deskundigheid de vrijheid voelt zijn werk uit te voeren. Dienend leiderschap gaat uit 

van persoonlijk leiderschap gericht op het dienen van het grotere doel van de organisatie. 

Gezamenlijk willen we onze missie realiseren, dienend leiderschap geeft ons daarbij handvatten. 

Begin 2021 zijn het middenkader en collega’s van kwaliteit gestart met een leertraject rond Dienend 

Leiderschap. Gedurende 2021 en 2022 volgen zij regelmatig een of twee dagen samen scholing bij 

Inge Nuyten van RedPoint Company. Voor alle medewerkers binnen de organisatie is het mogelijk 

deel te nemen aan een van de online bijeenkomsten die we meerdere keren per jaar organiseren. 

Tijdens deze bijeenkomsten krijg je in 6 weken een introductie op dienend leiderschap en ga je met 

jezelf en de ander aan de slag. Voor alle collega’s is het luisterboek ‘Echte leiders dienen’ van Inge 

beschikbaar. Op deze manier willen we de komende jaren met de gehele organisatie steeds meer 

werken vanuit de dienend leiderschapsprincipes.  

Om een luisterend oor te bieden aan alle medewerkers heeft de Raad van Bestuur maandelijks een 

lunchbijeenkomst waar alle collega’s zich voor op kunnen geven. Deze lunchbijeenkomsten leveren 

altijd levendige gesprekken op met nieuwe inzichten bij alle deelnemers. 

Besturingsfilosofie  

De Zorggroep werkt al jaren vanuit de principes van zelforganisatie. Naar aanleiding van wensen van 

medewerkers en managers is eind 2021 gestart met een onderzoek naar de stand van zaken rond 

zelforganisatie binnen de Zorggroep. Staat zelforganisatie nog stevig of heeft het misschien 

onderhoud nodig, en wat voor onderhoud dan? De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot 

het bijstellen of aanscherpen van de bestaande afspraken. Voor de Zorggroep blijft zelforganisatie van 

belang om, in combinatie met dienend leiderschap, een bijdrage te leveren aan het welbevinden van 

zowel medewerkers als bewoners en cliënten. 

Concernteam 

Het concernteam is samengesteld uit de regiomanagers en de managers van respectievelijk het 

Advies- en behandelcentrum ABC, de afdelingen Finance & Control en Support.  

De leden van het concernteam adviseren over voorgenomen plannen, waarna binnen het team een 

gezamenlijk standpunt wordt bepaald. Op basis daarvan neemt de Raad van Bestuur een besluit. Het 

concernteam levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan het strategisch beleid en heeft een 

cruciale functie in de lijncommunicatie.  

Voor alle regio’s geldt het principe van integraal management waarbij de dagelijkse leiding bij de 

(regio)managers ligt. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, 

personele inzet en het budget van hun regio. In het kader van het interne verantwoordingsproces 

leggen zij daarover rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur.  

De leden van het concernteam worden sinds 2016 niet meer gezien als topfunctionaris in de zin van 

de Wet normering topinkomens (WNT).  

Het concernteam was per 31 december 2021 als volgt samengesteld:  

De heer P. Roemaat, regiomanager Ermelo en Sonnevanck a.i.  
De heer R. Hoving, regiomanager a.i. Nunspeet, Putten en Harderwijk, VOS en Thuiszorg 
Mevrouw A. Hanssen, manager Advies- en behandelcentrum a.i. 
De heer P. Verhoeve, manager Finance & Control a.i. 
De heer A. van der Meer, manager Support a.i.  
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Toezicht: Raad van Toezicht 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht bestond gedurende het jaar 2021 uit zes leden. Ten opzichte van het 

voorgaande jaar hebben zich geen mutaties voorgedaan. 

Mevr. H.F. Bloemendal (vanaf 01-10-2019) Lid 

Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid 
Hoofdfunctie: 
Lid Raad van Bestuur Leger des Heils W&G/LJ&R 
Nevenfuncties: 
Geen 

Dhr. J. Duenk (vanaf 01-05-2016) Lid 

Voorzitter Remuneratiecommissie 
Hoofdfunctie: 
Organisatieadviseur 
Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht Tactus verslavingszorg 
Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 
Voorzitter Landelijke Auditcommissie VOBC (Vereniging Orthopedagogische Behandel 
centra) 
 

Dhr. H.A. Dijkstra RA (vanaf 01-01-2015) Lid 

Voorzitter Auditcommissie tot 1 september 2021 
Lid auditcommissie vanaf 1 september 2021 
Hoofdfunctie: 
Zelfstandig adviseur & interim-manager 
Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht, Stichting Christelijke Hogeschool Ede 
 

Dhr. K. J. Noorman (vanaf 01-01-2019) Voorzitter 

Lid remuneratiecommissie 
Hoofdfunctie: 
Directeur Nookap bv  
Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht, Hannah Scholen, Primair onderwijs te Bergentheim 
 
Dhr. drs. M.F. van de Streek (vanaf 01-05-2016) Lid 

Lid auditcommissie tot 1 september 2021 
Voorzitter auditcommissie vanaf 1 september 2021 
Hoofdfunctie: 
Bestuurder (niet-rechterlijk) bij Rechtbank Overijssel 
Nevenfunctie geen 
 

Mevr. J.N. de Haas-de Vries MSc (vanaf 01-10 2019) Lid 

Lid commissie kwaliteit en veiligheid 
Hoofdfunctie: 
Teamleider Expertise en Begeleidingscentrum De Meerwaarde 
Nevenfuncties: 
Bestuurslid Stichting Leergeld Randmeren (secretaris) 
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De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden elkaar in hun expertise aanvullen en aan 

het principe van onafhankelijkheid is voldaan. Binnen de Raad van Toezicht bestaat kennis en 

ervaring op de volgende aandachtgebieden: maatschappelijke oriëntatie, zorginhoudelijke kennis en 

ervaring, commercie, bedrijfskunde, financiën, HRM en juridische kennis en aandacht voor de rechten 

en belangen van zorgcliënten. Om deskundigheid actueel en op peil te houden volgen de leden 

aanvullende scholingen. In 2021 zijn, voor zover mogelijk vanwege de beperkingen als gevolg van 

COVID-19, scholingen gevolgd over relevante en actuele onderwerpen die bijdragen aan effectief, 

professioneel en eigentijds toezichthouden. 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is en wordt rekening gehouden met diversiteit, 

algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding 

van deskundigheden en achtergronden. 

Besluiten Raad van Toezicht 2021 

• Goedkeuring klachtenregeling 

• Goedkeuring aan de strategische samenwerking met Eefke Thuishulp bv 

• Goedkeuring verkoop van de woning aan de Leuvenumseweg 

• Goedkeuring bijgestelde begroting 2021 

• Goedkeuring van de jaarrekening 2020 

• Dechargeverlening aan de Raad van Bestuur over het gevoerde bestuur en financiële beleid 

in het jaar 2020 

• Dechargeverlening aan de Raad van Toezicht over het in 2020 gevoerde toezicht 

• Vaststelling bezoldiging Raad van Bestuur 2022 

• Vaststelling bezoldiging Raad van Toezicht 2022 

• Benoeming de heer E. Hooiveld RA tot lid Raad van Toezicht, per 1 januari 2022 

• Vaststellen  gewijzigde Statuten Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding  

• Goedkeuring aan herziene topstructuur ZNWV  

• Goedkeuring Begroting 2022   

 

Scholing 

In 2021 hebben de leden o.a. de volgende scholing gevolgd: 

- Sturen op cultuur en gedrag 2021  

- Erasmus Centrum Zorgbestuur “Governance Class 2021 

- Dienend Leiderschap 

- Policy Governance 

- Identiteit 

- Toezichthouden in Netwerkverband 

- Governance college Goed Bestuur (Netwerkorganisaties bij maatschappelijke opgaves) 

 

Toezichthoudende activiteiten – Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance code Zorg, de statuten van de Zorggroep en het 

reglement voor de Raad van Toezicht. In de Toezichtvisie en het Toezichtkader staat uiteengezet op 

welke wijze de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van de 

werkzaamheden van de Raad van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij gehanteerd 

worden. 

De Raad van Toezicht had in 2021 vier keer een reguliere vergadering en daarnaast vier extra 

vergaderingen, alle in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt 

regelmatig, direct voorafgaand aan of na afloop van de vergadering, een kort ‘besloten’ overleg, dat 

wil zeggen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vergaderen respectievelijk de 

Remuneratiecommissie, de Auditcommissie, en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid in aanwezigheid 
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van de Raad van Bestuur. De Auditcommissie heeft meerdere keren per jaar overleg met de externe 

accountant. 

Commissies 

De Raad van Toezicht kent drie commissies: 

• de Auditcommissie 

• de Commissie Kwaliteit & Veiligheid 

• de Remuneratiecommissie 

 

Deze commissies overleggen regelmatig met de Raad van Bestuur en de bij de betreffende 

deelgebieden direct betrokken medewerkers en brengen verslag uit aan de voltallige Raad van 

Toezicht. De voltallige Raad blijft eindverantwoordelijk voor alle beleidsonderdelen. 

De commissies werken op basis van reglementen en vergaderen elk tenminste drie- tot viermaal per 

jaar, onder andere ter voorbereiding op de vergaderingen van de voltallige Raad van Toezicht. 

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid 

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2021 vier keer vergaderd. Naast COVID- 19 is de kwaliteit 

& veiligheidscyclus besproken. Het kwaliteitsplan en -jaarverslag, de kwaliteitsrapportages 

(risico’s/KPI’s) en de zorgrelatiemeter waren hierbij belangrijke onderwerpen. 

Daarnaast zijn in 2021 nieuwe afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur over nadere invulling van 

de agenda van de commissie. Vanuit de commissie is er de behoefte om naast de verantwoording op 

de kwaliteit & veiligheidscyclus ook meer zicht te krijgen op de kwaliteitsontwikkeling en de besturing 

daarvan in de organisatie. Concreet betekent dit dat er naast de rapportages ook specifieke thema’s 

worden besproken die raken aan of invloed hebben op de kwaliteit en veiligheid. In 2021 waren dat 

zelforganisatie en technologie & ICT. Ook is de lijst van onderzoeken naar meldingen incidenten (TIO) 

toegevoegd aan de agenda.  

De leden van de commissie hebben de wens om regelmatig werkbezoeken af te leggen en zo de 

besproken onderwerpen met de praktijk te verbinden. Deze geplande werkbezoeken hebben in 

verband met COVID -19 in 2021 niet plaatsgevonden. In elke vergadering zijn de maatregelen, 

effecten en evaluatie van COVID- 19 besproken. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen 

leden van de commissie en medewerkers die nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen 

m.b.t. COVID- 19. 

De auditcommissie 

De Auditcommissie heeft in 2021 zes keer vergaderd en zich in de eerste plaats, conform de jaarlijkse 

planning- en controlcyclus, beziggehouden met het toezicht op de financiële gang van zaken. Dit 

betreft onder meer: 

- de jaarrekening 2020; 

- de tussentijdse exploitatie- en liquiditeitsforecast; 

- het financieel meerjarenplan;  

- de begroting 2022;  

- Ontwikkelingen rond de zorginkoop, met in maart bijzondere aandacht voor het niet 

inschrijven voor de WMO-aanbesteding Hulp bij Huishouding. 

- het vastgoedkader; 

- belangrijke aandachtspunten binnen de interne beheersing, onder meer blijkend uit de 

Management Letter van de externe accountant, zoals 

o soft controls; 

o beheersing projecten; 

o wijze van opvolging aanbevelingen inzake de interne beheersing. 
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Meer specifiek zijn in 2021 een gebiedsmonitor/concurrentieanalyse en een toekomstperspectief van 

de huisvestingsportefeuille besproken, als eerste stappen voor de actualisatie van de 

vastgoedstrategie van de Zorggroep.  

De auditcommissie heeft twee maal, en de voltallige raad eenmaal gesproken met de externe 

accountant. 

Eind 2020 werd de bancaire relatie van de Zorggroep Noordwest-Veluwe een specifiek aandachtspunt 

in het reguliere toezicht. In 2021 heeft de auditcommissie, alsmede de voltallige Raad van Toezicht, 

de monitoring op dit punt voortgezet. 

Tot slot was, evenals in 2020, ook in 2021 de impact van COVID-19 op zowel de gehele organisatie, 

de bedrijfsvoering als specifiek de financiën van de Zorggroep een regelmatig terugkerend onderwerp 

in de auditcommissie. 

De remuneratiecommissie 

De Remuneratiecommissie heeft in 2021 vier maal met de Raad van Bestuur gesproken ter 

voorbereiding op de reguliere RvT-vergaderingen. Daarnaast  heeft de remuneratiecommissie drie 

maal met de Raad van Bestuur gesproken over zijn functioneren, onder andere door middel van een 

360 graden feedback brede inventarisatie.  

Het formele beoordelingsgesprek is onderdeel van de remuneratie en heeft op 10 januari 2022 

plaatsgevonden ( gepland was 16 december 2021) . In dit gesprek is tevens gesproken over de 

bezoldiging van de bestuurder. De bezoldiging van de Raad van Bestuur voor 2022 is door de Raad 

van Toezicht, op advies van de remuneratiecommissie, vastgesteld conform de Wet Normering 

Topinkomens (WNT).  

De Raad van Toezicht heeft na een voorstel hiertoe van de remuneratiecommissie de bezoldiging van 

de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld voor 2022. Het advies en besluit zijn gebaseerd op het 

advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). 

Raad van Toezicht en Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad 

Een delegatie van de Raad van Toezicht bezocht drie keer een vergadering van de Centrale 

Cliëntenraad. Samen met een afvaardiging van zowel OR als CCR (alsmede met drie leden van het 

management, twee leden van het bestuurssecretariaat, en de eerste geneeskundige) is een ‘360-

graden feedbackgesprek’ geweest met het oog op de voorbereiding van de beoordeling van het 

functioneren van de Raad van Bestuur. 

Leden van de Raad van Toezicht bezochten samen met een brede afvaardiging uit de organisatie 

overlegsessies en een themadag over identiteit en strategie. 

Inzet middelen, tegenstrijdig belang en/of onverenigbaarheden 

De Raad van Toezicht verklaart dat de middelen in het jaar 2021 uitsluitend in het belang van de 

zorgverlening in brede zin zijn aangewend en dat zich in het verslagjaar geen tegenstrijdig belang of 

onverenigbaarheid heeft voorgedaan. Ten aanzien van dit laatste is een inventarisatie van de 

verbonden partijen gedaan alsmede is vastgelegd dat dit jaarlijks, bij de zelfevaluatie aan de orde zal 

komen.  

Functioneren Raad van Toezicht 

In het jaar 2021 heeft de Raad van Toezicht,  in een aparte bijeenkomst onder leiding van een extern 

deskundige, deels samen met de bestuurder, haar eigen functioneren geëvalueerd. 

Woord van dank 

De gesprekken met de Raad van Bestuur hebben op een open wijze en in goede sfeer 

plaatsgevonden. De Raad van Toezicht bedankt de Raad van Bestuur en de medewerkers van de 

Zorggroep voor hun inzet. 
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Compliance en risicomanagement 

Zorggroep Noordwest-Veluwe stelt zich ten doel haar reputatie en integriteit te handhaven door te 

voldoen aan geldende wet- en regelgeving, en toepasselijke in- en externe (ethische) standaarden die 

gelden ten aanzien van haar zorgverlening en bedrijfsvoering. Dit alles in het belang van onze 

stakeholders. Het compliance risicomanagement-programma geeft het kader waarbinnen de 

compliance-risico’s in de Zorggroep worden gemanaged. Het geeft de uitgangspunten over de 

positionering, de inrichting en werkwijze van de compliance risicomanagementfunctie (‘Compliance’) 

bij de Zorggroep en al haar juridische dochter-entiteiten en geeft het raamwerk voor het management 

van de compliancerisico’s. Het risicomanagement is qua control geborgd binnen de afdeling Control 

en Informatisering, het kwaliteitsbureau en het bestuursbureau. In 2021 heeft de Zorggroep conform 

het hiervoor in 2018 vastgestelde beleid gewerkt. Naar aanleiding van diverse signalen eind 2020 is in 

2021 interim management op bedrijfsvoering ingezet om samen met de betrokken afdelingen extra 

mankracht in te zetten om een aantal bevindingen zo snel mogelijk te corrigeren en waar nodig 

structureel preventieve maatregelen te treffen. De Zorggroep heeft van de externe accountant eind 

2021 complimenten gekregen voor het doorvoeren van maatregelen naar aanleiding van de 

bevindingen uit de diverse interne en externe controles. In 2022 zullen de afdelingen C&I en Kwaliteit 

het risicomanagement evalueren en indien nodig bijstellen naar een bredere focus. 

Advies 

VVAR 

De motivatie van de leden van de VVAR om in de zorg te willen werken is dat zij geïnspireerd worden 

door de bijdrage die zij kunnen leveren aan het zo mooi mogelijk maken van het leven van onze 

ouderen. Dat zij in hun werk dicht bij de ouderen mogen zijn, echt contact hebben en van hen mogen 

leren. De leden van de VVAR zijn ook teamspelers die graag gebruik maken van de kwaliteiten en 

kracht van hun collega’s om samen een bijdrage te kunnen leveren. Het ideaal van de VVAR is dat zij 

een orgaan is dat de beroepsgroep steunt, een luisterend oor biedt, steun kan bieden en een vertaler 

of bruggenbouwer kan zijn tussen beleid en praktijk. De term beroepsgroep beschrijft alle 

medewerkers met zorginhoudelijke taken, aangezien dit niet meer alleen voor de helpende, 

verzorgende en verpleegkundige geldt. 

De drie hoofddoelen van de VVAR onderschrijven zij als de reden waarom zij lid van de VVAR zijn: 

een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg van de Zorggroep en het werkklimaat in de organisatie.  

De VVAR heeft drie hoofddoelstellingen opgesteld: 
1] Afstemmen van veilige en cliëntgerichte zorg 
2] Vertegenwoordiging van de beroepsgroep 
3] Adviseren op korte- en langetermijnbeleid aan RvB 
 

De aanwezigheid van COVID-19, samen met structurele bezettingsproblemen gaven opnieuw de 
nodige uitdagingen voor de leden om balans te blijven vinden. Door vertrek van collega’s zijn ook dit 
jaar vacatures uitgezet, waaruit 4 nieuwe collega’s geworven werden. Dit gaf een frisse wind in de 
raad door hoge inzet van de nieuwe leden. De nieuwe leden zijn gekoppeld aan buddy’s, dit was een 
nieuw systeem binnen de raad. Het hele jaar door is de VVAR aangesloten bij de lunchbijeenkomsten 
van de bestuurder. Dit bleek een goed middel te zijn om te horen wat er speelt binnen de gehele 
organisatie. 
 
In oktober heeft de VVAR een training gevolgd van de externe partij Zetje om te werken aan 
speerpunt 3 van het beleidsplan, deskundigheidsbevordering. Hier hebben we ons verdiept in de 
basis, de nodige voorwaarden om als VVAR te kunnen functioneren en richting gegeven waar zij naar 
toe willen. Deze training was tevens bevorderend voor de onderlinge samenhorigheid.  
De eerder opgestelde hoofddoelen van de VVAR blijken nog steeds actueel te zijn - na de wijzigingen 
van vorig jaar. De VVAR streeft nog steeds ernaar om een vertaler en bruggenbouwer te zijn tussen 
beleid en praktijk, waarbij zij de stem is van de uitvoerende beroepsgroep. De term beroepsgroep 
beschrijft alle medewerkers met zorginhoudelijke taken.  
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Eind 2021 is besloten om komend jaar een congres te organiseren. De eerste stappen zijn gezet en 
workshops zijn bedacht. Daarnaast gaat de VVAR het boek Verpleegthuis, van Teun Toebes, uitdelen 
aan de zorgteams. 
 
De VVAR is bij de volgende onderwerpen betrokken geweest / heeft zij gerealiseerd: 

- Covid-19, o.a. deelname aan het CoCoteam; 

- Onderzoek naar rol verpleegkundige/verzorgende binnen Zorggroep, gevolgd door een advies 

aan het CT; 

- Bijdrage aan implementatie Hygiëne en infectiepreventie; 

- Herzien zwachtelbeleid; 

- Advies t.b.v. dubbelparafering/opiaten en medicatie-app; 

- Deelname lunchbijeenkomsten met Raad van Bestuur om informatie uit te wisselen met 

collega’s uit de organisatie alsook de naamsbekendheid van de VVAR te vergroten; 

- Advies t.b.v. het functiehuis; 

- Bijdrage geleverd aan het onderwerp Kennismanagement 2.0. 

In 2022 legt de VVAR haar focus op de volgende onderwerpen: 

- Verbeteren praktijkbegeleiding samen met de afdeling Leren & Ontwikkelen; 

- Congres voor verpleging en verzorging organiseren; 

- Verbreden deelname aan VVAR door een pilot te starten met ambassadeurs. 

MAR 

De MAR is in 2021 met het behandelteam en de Raad van Bestuur in gesprek gegaan om in 2022 op 

te gaan in een PAR (Professionele Advies Raad). Dit maakt dat er breder vanuit het behandelteam 

kan worden meegedacht in dit adviesorgaan dan alleen vanuit de artsen. Dit geeft een breder 

perspectief en ontlast het artsenteam. 

Bedrijfsvoering 

In 2021 hebben alle onderdelen van bedrijfsvoering gewerkt aan het afronden van eerder gestarte 

projecten ten behoeve van het op orde brengen van de basis. Als de basis verder op orde is, kan de 

organisatie efficiënter en effectiever met haar middelen omgaan om zo de strategie ‘Samen in 

beweging’ naar de toekomst toe te realiseren. 

Project AFAS 

In 2021 is AFAS geoptimaliseerd. Er is met succes onder begeleiding van een externe AFAS adviseur 

gewerkt aan de volgende onderdelen: 

- Onboarding: het digitaal ondersteunen van indiensttreding van medewerkers is verbeterd. Het 

proces bevatte een aantal storende knelpunten, de meeste zijn inmiddels verwijderd waardoor 

dit proces soepeler verloopt en minder werk en ergernis veroorzaakt. In 2022 zullen de laatste 

knelpunten naar verwachting ook opgelost worden; 

- E-HRM: medewerkers kunnen in ‘Mijn HR’ alles rond hun werk afhandelen (loonstrook, verlof, 

verzuim, etc.); 

- Purchase to pay: ondersteuning van het inkoopproces is bijna volledig gereed; 

- Financiën: afhandelen van de financiële administratie in AFAS is in 2021 gerealiseerd; 

- Website werkenbijznwv.nl; 

- Projectenmodule inclusief budgetten is eind 2021 opgeleverd waardoor er vanaf 2022 mee 

gewerkt kan worden.  

De werkzaamheden ten behoeve van het verder invoeren van AFAS hebben veel gevraagd van zowel 

de ondersteunende diensten als van de middenkadermanagers. Door steeds naar elkaar te blijven 

luisteren raakt AFAS steeds beter afgestemd op de behoefte van management en medewerkers 

binnen de Zorggroep. 
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Project optimalisatie SDB-ECD 

Het doel van dit project is om alle gebruikers van SDB-ECD voldoende kennis te geven om hun 

dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren conform de functie-eisen en werk- en 

kwaliteitsafspraken. Een tweede doel is om alle gebruikers van SDB-planning en het Zorggroep-

roosterbureau voldoende kennis van het systeem, het roosterbeleid en de gemaakt werk- en 

kwaliteitsafspraken te geven zodat de maand- en jaarroosters opgesteld en gepubliceerd kunnen 

worden. 

Binnen het project wordt het beleid rond het gebruik van het ECD vastgesteld en wordt de technische 

inrichting van de applicatie verder geoptimaliseerd. Daarnaast wordt gefocust op het ondersteunen en 

scholen van de verpleegkundigen. De verpleegkundige heeft een coachende en coördinerende taak 

om andere collega’s te scholen, coachen en ondersteunen in het juiste gebruik van het SDB-ECD.  

Het project is eind 2021 afgerond, de continue aanpassing van het ECD is geborgd in de ECD 

werkgroep die is opgericht. 

Project roosteren / capaciteitsplanning 

Begin 2021 heeft een projectgroep bestaande uit medewerkers Support, roosteraars en leden van de 

OR met nieuwe inzichten naar het optimaliseren van het roosteren binnen de Zorggroep. Meerdere 

onderdelen van het roosteren zijn onder handen genomen: 

- Principe van capaciteitsplanning, na een positief advies van de OR is eind 2021 gestart met het 

werven van drie capaciteitsplanners voor de Zorggroep om organisatiebreed de capaciteit te 

bewaken, contact te onderhouden met recruitment en de roosteraars te ondersteunen bij het 

invullen van de roosters; 

- Roosterbeleid: alle leidende principes zijn op een rij gezet, de OR heeft eind 2021 ingestemd met 

het opgestelde roosterbeleid; 

- SDB-planning: het programma heeft een optimalisatie ondergaan en is inmiddels ook op de 

mobiele telefoon beschikbaar. 

Vanuit de samenwerking in deze projectgroep is ook een start gemaakt met nadenken over de 

inrichting van een flexbureau, hier zal in 2022 verder aan gewerkt worden. 

Projecten ICT 

ICT is in 2021 verder gegaan met het afronden van een aantal eerder gestarte projecten: 

- Wegwerken achterstand bij het beantwoorden van Zassie-meldingen: na het invoeren van Office 

365 tijdens de eerste Coronagolf in 2020 waren er diverse kleine en grote meldingen binnen de 

organisatie dat ICT extra mankracht nodig had om alle meldingen weg te werken. Medio 2021 is 

het de afdeling gelukt alle achterstanden weg te werken en inmiddels krijgt de afdeling 

complimenten voor de snelheid en servicegerichtheid waarmee meldingen worden afgehandeld; 

- Invoeren nieuwe domotica op Arcade is gerealiseerd voor de zomer van 2021 zonder 

noemenswaardige knelpunten; 

- Bastion/Defender: Invoeren van betere beveiliging van onze systemen is gerealiseerd; 

- Pilot Internet of Things (digitaal middelenbeheer) op Boerhaavehof is succesvol doorlopen, in 

2022 zal de opbrengst van de pilot met het CT gedeeld worden; 

- Unified communications: alle communicatielijnen harmoniseren en indien nodig vernieuwen, zal 

in 2022 afgerond worden; 

- Beveiliging van data en bijdragen aan cyberawareness van medewerkers beide afgerond in 2021. 

Dit blijft een continue proces van updaten en bijhouden naar de toekomst toe; 

- Oudbouw Sonnevanck: meerdere knelpunten spelen rond ICT op Sonnevanck. Sommige zijn 

mede afhankelijk van betrokken leveranciers, andere zijn afhankelijk van investeringen. Inmiddels 

is duidelijk dat de oudbouw voor de zomer van 2022 ICT-technisch geoptimaliseerd zal zijn voor 

de komende jaren. 
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Naast de eigen projecten hebben medewerkers van ICT bijgedragen aan diverse Zorggroepbrede 

projecten om zo samen in beweging te zijn en zorg en ondersteuning steeds beter aan elkaar te 

verbinden. 

Financiën 

In het voorjaar van 2021 heeft de Zorggroep haar begroting voor 2021 herzien met een andere 

begrotingssystematiek teneinde de stuurinformatie te verbeteren. In samenspraak met de bank zijn 

financiële kaders afgesproken voor 2021. De afdeling C&I heeft het management ondersteund door 

middel van maandelijkse voortgangsgesprekken. De Zorggroep is goed binnen deze financiële kaders 

gebleven en heeft voor 2022 een begroting opgesteld gebaseerd op een netto-urenmodel dat de 

stuurinformatie voor middenkadermanagers moet optimaliseren. Deze veranderslag heeft veel 

capaciteit gevraagd van C&I. 

Vastgoed 

Het jaar 2021 heeft voor Vastgoed in het teken gestaan van het monitoren van het bestaande bezit en 

eerste verkenningen doen richting toekomstige wensportefeuille. Beide met als doel om vanaf 2022 

stapsgewijs tot een meerjarenbeleid te kunnen komen voor de veranderingen die in dat bestaande 

bezit moeten worden vormgegeven en tevens in beeld te brengen welke nieuwbouw er nog moet 

worden gerealiseerd en in welke woon- en eigendomsvorm. 

We doen dit in samenspraak met collega’s uit de regio en onze maatschappelijke partners. Dit omdat 

we steeds meer ervaren dat het integraal afwegingen maken op het gebied van Vastgoed, 

onlosmakelijk verbonden is aan de toekomstwaarde van dat bezit en de zorgverlening. Ook ervaren 

we dat de verbinding met onze collega zorgorganisaties ons de mogelijkheden geeft breder en meer 

verdiepend in te zoomen op de complexe vragen die op ons afkomen. 

De demografische ontwikkelingen geven daarbij een beeld van toenemende behoefte aan 

zorghuisvesting op de middellange termijn, terwijl er grenzen zijn aan de intramurale financiering. 

Scheiden Wonen en Zorg, of beter gezegd, “Zorg Thuis” zijn mogelijke antwoorden, die op 

haalbaarheid moeten worden onderzocht en uitgewerkt. Dit op basis van de in 2021 geanalyseerde 

gegevens. 2021 is ook het jaar geweest waarbij de bouwkosten weer veel sterker zijn gestegen dan 

de vergoedingen die daar tegenover staan. Deze ontwikkeling zorg ervoor dat bouwen, verbeteren en 

verduurzamen van bezit, een steeds lastiger opgave wordt waarbij samenwerking met 

maatschappelijke partners zoals woningcorporaties steeds belangrijker wordt.  

Duurzaamheid 

De Zorgroep doet zijn best om een bijdrage te leveren op het gebied van duurzaamheid. Dit uit zich in 

de keuzes die worden gemaakt voor nieuwe gebouwen of materialen, maar ook in hoe we afscheid 

nemen van het oude. Als Zorggroep hebben wij voor onze eigen panden relatief jong bezit. Dit met 

uitzondering van de oudbouw op Sonnevanck. Ook voor deze locatie verkennen we in samenspraak 

met de gemeente Harderwijk de mogelijkheden voor (vervangende) nieuwbouw en het 

toekomstbestendig maken van Sonnevanck. 

Op het gebied van Duurzaamheid hebben we, in lijn met wet en regelgeving, in 2021 onze bestaande 

portefeuille afgezet tegen de vanuit de overheid opgelegde CO2 reductie welke in 2030 dient te 

worden behaald. (EED-auditrapport op basis van de MPZ CO2-reductietool Zorg. 
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Dashbord van CO2-routekaart 

Van de portefeuilleroutekaart van Zorggroep Noordwest-Veluwe ziet voor de gehele organisatie het 

dashboard er als volgt uit: 

 

Deze informatie voedt ons in de maatregelen die we moeten initiëren om aan de doelstellingen van 

2030 te voldoen. Dat vraagt tot 2030 om extra investeringen. Mooie constatering daarbij is dat de 

Zorggroep, behoudens het oude bezit op Sonnevanck, wat uiteindelijk gesloopt gaat worden, relatief 

jong bezit heeft en dat de grootste opgaves op het gebied van verduurzaming vooral onze 

huurpanden betreffen. 

In de startnotitie Duurzaamheid van eind 2020 is onder andere de relatie tot inkoop benoemd. In alle 

nieuwe inkooptrajecten sinds 2021 is nog meer aandacht voor duurzaamheid, waarbij duurzamere 

inschrijvingen zwaarder worden gewogen. Leveranciers zijn actiever bevraagd naar hun duurzame 

oplossingen. Voor bestaande leveranciers is duurzaamheid een thema in de jaargesprekken. 

Conclusie 
Het was een bewogen jaar, passend bij de strategie ‘Samen in beweging’. Ook in 2021 was Covid-19 

breed onderdeel van onze organisatie. Inmiddels is het omgaan met Covid-19 onderdeel van onze 

‘going concern’ geworden, we hebben de crisisfase achter ons gelaten. Dit betekent voor onze 

bedrijfsvoering dat we een nieuwe vaste component hebben waar we rekening mee hebben te 

houden. Gelukkig was er ook meer ruimte voor de toevoeging van kwaliteit aan leven van onze 

ouderen. Bijvoorbeeld middels het genieten van kunst of het ervaren van de belevingstuin. 

De focus in 2021 heeft gelegen op het zorgvuldig afronden van diverse projecten die gericht waren op 

de basis op orde, hier plukken we inmiddels steeds meer de vruchten van. Veel van de 

inrichtingsvraagstukken die wij in 2021 met elkaar hebben opgepakt, zorgen ervoor dat de Zorgroep 

steeds beter voorbereid is om in de toekomst makkelijk en efficiënt in te spelen op een veranderende 

vraag vanuit de maatschappij. Tegelijk heeft zij waar zij voor staat dankzij de inzet van alle collega’s 

(inclusief vrijwilligers), mantelzorg en partners weten te behouden en kunnen realiseren: liefdevol 

bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 50.048.959 52.166.705

Financiële vaste activa 2 44.181 52.693

Totaal vaste activa 50.093.139 52.219.398

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

 DBC-zorgproducten 3 474.403 319.605

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort WLZ 4 2.648.130 4.937.185

Debiteuren en overige vorderingen 5 2.012.119 2.489.591

Liquide middelen 6 17.241.470 11.830.112

Totaal vlottende activa 22.376.122 19.576.493

Totaal activa 72.469.261 71.795.890

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 587.162 587.162

Bestemmingsfondsen 23.448.265 21.600.852

Algemene en overige reserves 1.938.157 1.708.959

Totaal eigen vermogen 25.973.585 23.896.973

Voorzieningen 8 2.125.720 328.937

Langlopende schulden (nog voor meer 9 28.469.317 30.909.113

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 10 15.900.640 16.660.868

Totaal kortlopende schulden 15.900.640 16.660.868

Totaal passiva 72.469.261 71.795.890
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 92.745.171 90.440.298

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 14 2.299.443 593.790

Overige bedrijfsopbrengsten 15 1.862.531 1.132.617

Som der bedrijfsopbrengsten 96.907.145 92.166.705

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 67.766.119 63.953.659

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 3.777.210 4.083.870

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 576.537 100.677

Overige bedrijfskosten 19 21.567.446 21.767.588

Som der bedrijfslasten 93.687.313 89.905.794

BEDRIJFSRESULTAAT 3.219.832 2.260.911

Financiële baten en lasten 20 -827.708 -1.014.100

RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN 2.392.124 1.246.811

Buitengewone baten 24 0 0

Vennootschapsbelasting (last) 21 -315.513 -805.962

RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTINGEN 2.076.611 440.849

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 514.030 -178.414

Bestemmingsfonds afschrijving inventarissen 226.000 164.025

Bestemmingsfonds egalisatie kapitaalslasten 1.107.383 1.005.556

Algemene / overige reserve 229.198 -550.318

2.076.611 440.849

52

kpmg KPMG Audit 
Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 

 

 



Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.219.832 2.260.911

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 4.351.913 4.184.547

- mutaties voorzieningen 8 1.796.783 -605.525

6.148.696 3.579.022

Veranderingen in werkkapitaal

- onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

DBC-zorgproducten 3 -154.798 123.845

- vorderingen 5 485.133 -574.651

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 2.289.055 -3.372.856

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 -746.829 2.351.751

1.872.561 -1.471.910

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.241.090 4.368.024

Ontvangen interest 19 872 12.092

Betaalde interest 19 -828.580 -1.036.676

Ontvangen vennootschapsbelasting 77.227 0

Betaalde vennootschapsbelasting 20 -83.118 -736.610

-833.599 -1.761.194

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.407.490 2.606.830

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -2.426.662 -3.347.989

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 201.008 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.225.654 -3.347.989

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 9 0 0

Aflossing langlopende schulden 9 -2.770.477 -2.388.108

Terugstorting kapitaal 8 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.770.477 -2.388.108

Mutatie geldmiddelen 5.411.359 -3.129.266

Stand geldmiddelen per 1 januari 11.830.112 14.959.378

Stand geldmiddelen per 31 december 17.241.470 11.830.111

Mutatie geldmiddelen 5.411.359 -3.129.266

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, zie 1.4.5 van de waarderingstoeslagen.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemeen

Verslaggevingsperiode

Groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Stelselwijziging

Vergelijkende cijfers

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

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

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 

resultaatbepaling van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding. In de consolidatie zijn de volgende 

deelnemingen betrokken: 100% voor stichting Zorggroep Noordwest Veluwe Zorg, Zorggroep Noordwest-

Veluwe Vastgoed B.V. en Advies- en Behandelcentrum Noordwest-Veluwe B.V. en 50% voor 

Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V.(Klimop). Er is sprake van een 

gemeenschappelijk bestuur.

Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding is statutair gevestigd te Ermelo en staat ingeschreven onder KvK-

nummer 08131345. De activiteiten van Zorggroep Noordwest-Veluwe bestaan voornamelijk uit het bieden 

van zorg- en dienstverlening alsmede duurzame huisvesting. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding 

staat aan het hoofd van de Zorggroep Noordwest-Veluwe.

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

daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding staat aan het hoofd de groep bestaande uit de volgende 

rechtspersonen: Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg, Zorggroep Noordwest-Veluwe Vastgoed BV, 

Advies en Behandelcentrum Noordwest Veluwe B.V. en Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep 

Noodwest-Veluwe B.V.

Consolidatiekring

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding zijn de financiële 

gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop 

overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend, beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend of 

waarover de centrale leiding wordt gevoerd.  ze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de 

zorginstelling als de geconsolideerde maatschappijen van de zorginstelling.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 

2021

In 2021 heeft geen herrubricering plaats gevonden ten opzichte van 2020.
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Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

Transacties met verbonden rechtspersonen

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

Afrondingen

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen 

toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in 

vermogen en resultaat.

5.1.4.1 Algemeen

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. De belangrijkste schattingsposten betreffen de 

voorzieningen, overproductie en compensatie COVID-19 (meerkosten en omzetderving).

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Onder transacties wordt verstaan een 

overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

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. 

Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de 

balans opgenomen activa. Een verplichting wordt in de balans 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. Onder verplichtingen 

worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot 

het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met 

betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het 

verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de 

economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk 

in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is 

dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle 

of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het 

actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de stichting. 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders 

vermeld in de verdere grondslagen.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in 

de verdere grondslagen. 

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële 

vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur 

van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële 

vaste bedrijfsactiva in uitvoering, alsmede vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 

afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en 

wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering. 

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om 

de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de 

activa die door de stichting in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de 

gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de 

vervaardiging. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Bedrijfsgebouwen: 2-17%

• Terreinvoorzieningen : 2,5-10%

• Machines en installaties : 5-10% 

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-40% 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

ZNWV is van mening dat de hele Zorggroep kan worden gezien als één kasstroom genererende eenheid om 

de volgende redenen:

- bij de juridische herstructurering per 01-01-2015 is het vastgoed om fiscale redenen ondergebracht in een 

separate entiteit, nl. ZNWV Vastgoed BV, maar kan deze niet los van de productie bezien worden die met dit 

vastgoed gerealiseerd wordt en die in een andere entiteit is ondergebracht;

- de contractafspraken met zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten worden op het niveau van de 

gehele groep gemaakt, waarbij de zorggroep een totaalpakket aan zorg levert waarbij de verschillende 

activiteiten met elkaar in economische verbondenheid staan;

- de beslissingen omtrent vastgoed worden op het niveau van de totale zorggroep genomen;     

- de raad van bestuur heeft de mogelijkheid om activiteiten over de verschillende locaties te verschuiven en 

kan daarmee de rendementen per locatie beïnvloeden; en

- de raad van bestuur kan personeel en cliënten in basis flexibel over de locaties verplaatsen.

Door de matige kwaliteit en technische staat van het vastgoed van de locaties Sonnevanck Oudbouw en 

Korenbloem hebben (potentiële) cliënten geen belangstelling voor deze locaties en ontstaat leegstand van 

structurele aard. Daarnaast heeft ZNWV een voorgenomen besluit genomen om deze locaties buiten gebruik 

te stellen. Daardoor is substitutie van cliënten en activiteiten naar deze locaties feitelijk niet mogelijk en 

daarom meent ZNWV deze locaties van de kasstroom generende eenheid te separeren.

ZNWV heeft voor Sonnevanck Oudbouw en Korenbloem een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De 

bedrijfswaardeberekening is opgesteld volgens de gebouwgebonden methode (vastgoed exploitatie) en de 

EBITDA-methode (integrale exploitatie). In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de meest 

actuele inzichten van (gewenste) capaciteitsontwikkelingen, de investeringsplannen voor de komende jaren 

en de ontwikkeling van de productie en kapitaallastenvergoeding. Op basis van deze ontwikkelingen is 

inzichtelijk gemaakt wat de effecten hiervan zijn op het exploitatieresultaat van deze locaties. De 

toekomstige kasstromen zijn contant gemaakt met een disconteringsvoet, welke ZNWV heeft vastgesteld op 

5%. De realiseerbare waarde van de vastgoedlocaties Sonnevanck Oudbouw en Korenbloem is bij de 

EBITDA-methode op het niveau van de separate kasstroom genererende eenheden lager dan de 

boekwaarde per ultimo 2021. Daarmee is sprake van een bijzondere waardevermindering van het vastgoed 

en deze is verwerkt ten laste van het resultaat 2021. 

Schauwhof aanleunwoningcomplex is buiten gebruik gesteld en zal worden verkocht. De boekwaarde van 

deze locatie is in de jaarrekening 2021 afgewaardeerd tot de verwachte opbrengstwaarde.

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 

onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde 

en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel 

actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 

behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 

realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen 

de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies 

van een kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 

toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan 

de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 

bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 

realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat.

Echter uit de interne impairmentanalyse blijkt dat er indicaties zijn voor een bijzondere waardevermindering 

van het vastgoed voor locaties Sonnevanck Oudbouw, Korenbloem en Schauwhof aanleunwoningen. Op het 

niveau van de kasstroomgenererende eenheid dient vervolgens de realiseerbare waarde van het vastgoed te 

worden bepaald en vergeleken met de boekwaarde.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Vervreemding vaste activa

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Verliezen worden opgenomen in de resultatenrekening. Rente op het aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de 

oorspronkelijke effectieve rente van het actief. 

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de 

resultatenrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum 

beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een 

bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief 

zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige 

kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 

omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betalingen door een debiteur, 

herstructurering van een aan de stichting toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting anders niet 

zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van 

een actieve markt voor een bepaald effect. 

De onder financiële vaste activa opgenomen boeterente betreft rente wegens het oversluiten van een lening. 

De boeterente wordt annuïtair afgeschreven, voor het laatst in 2026.

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de stichting 

worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als 

op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt 

beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk 

belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere 

waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze 

onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen 

met vergelijkbare risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met 

betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek 

waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld 

als de leiding van de stichting van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig 

zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische 

trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 

gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde 

van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het 

actief.

58

kpmg KPMG Audit 
Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 

 

 



Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Samenwerkingsverbanden

Deelnemingen waarin de stichting de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent (joint 

ventures), worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 

nettovermogenswaarde. 

Bij inbreng in of verkoop van activa door de stichting aan een joint venture, verantwoordt de stichting dat deel 

van het resultaat in de resultatenrekening dat correspondeert met het relatieve belang van de andere 

deelnemers in de joint venture. Er wordt geen resultaat verantwoord als de door de deelnemers ingebrachte 

niet-monetaire activa ongeveer aan elkaar gelijk zijn wat betreft aard, gebruik (in dezelfde bedrijfsactiviteit) 

en reële waarde. Eventuele niet verantwoorde resultaten worden in mindering gebracht op de 

nettovermogenswaarde van de joint venture. Eventuele verliezen op vlottende activa of bijzondere 

waardeverminderingen van vaste activa verantwoordt de stichting  daarentegen direct en volledig.

Bij verkoop van activa door de joint venture aan de stichting, verantwoordt de stichting het aandeel in de 

winst of verlies van de joint venture op die verkoop pas in de resultatenrekening als het betreffende actief is 

(door)verkocht aan een derde. Als echter sprake is van een verlies op vlottende activa of een bijzondere 

waardevermindering van vaste activa, neemt de stichting zijn aandeel in dit verlies direct.

Deelnemingen met invloed van betekenis

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde Indien 

waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie 

niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting 

gehanteerd.

Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen 

en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en 

overige te betalen posten. 

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handels- en overige 

vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te 

betalen posten. Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de 

eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

De stichting handelt niet in financiële derivaten.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens 

de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze 

overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele 

resultaatsbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere 

waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij 

overdracht van activa en passiva tussen de stichting en haar deelnemingen en tussen deelnemingen 

onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden 

beschouwd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 

van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Saldering van financiële instrumenten

Bepaling reële waarde

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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. Indien liquide 

middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid is vastgesteld, dan is het aldus afgezonderde deel van het 

eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is 

het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 

en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter 

dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 

opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede 

verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te 

koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk 

worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in 

aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet 

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of 

een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie 

bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte 

kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije 

marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.

Bestemmingsreserves betreffen middelen die zijn verkregen met een door het bestuur aangegeven 

specifieke bestemming. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen 

welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een 

inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. Op de bestemmingsreserves berust geen 

verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het bestuur.

Eigen vermogen

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de stichting beschikt over een 

deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen 

en de stichting het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorzieningen 

Voorziening jubilea

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Voorziening verlieslatende huurcontracten 

Voorziening RVU (Regeling Vervroegde Uittreding)

Schulden

De grondslagen voor de waardering van langlopende en kortlopende schulden zijn beschreven onder het 

hoofd Financiële instrumenten.

De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren betreft een voorziening voor medewerkers die gebruik maken 

van de regeling om na 45 dienstjaren in de zorg- en welzijnssector vervroegd uit te treden en voor de 

medewerkers die naar verwachting in de toekomst zullen opteren voor het gebruik van de regeling. Binnen 

deze regeling hebben medewerkers die opteren voor de regeling en voldoen aan de voorwaarden, recht op 

een maandelijkse uitkering die voor rekening van de werkgever komt. De voorziening betreft de beste 

schatting van de verschuldigde uitkeringen en daarmee samenhangende kosten. Hiervoor is bepaald welke 

medewerkers voldoen aan de voorwaarden voor de regeling en is per medewerker een inschatting gemaakt 

van de kosten. Er is geen rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de uitkering. De hoogte van de 

voorziening is bepaald op basis van de verplichtingen per balansdatum en een inschatting van toekomstige 

verplichtingen, één en ander volgens de "verplichting per balansdatum" methode.

Voor huurcontracten waarvan de resterende huurlasten niet gedekt kunnen worden door inkomsten uit 

verhuur, zorg en/of andersoortige dienstverlening, is een voorziening opgenomen. De voorziening is bepaald 

tegen het laagste bedrag dat nodig is op balansdatum om het huurcontract af te wikkelen.  

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als 

een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij 

de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Algemeen

De waardering is gebaseerd op de te verwachten dienstjubilea in de eerstkomende vijf kalenderjaren 

uitgaande van het personeelsbestand ultimo boekjaar, waarbij de blijfkans is gesteld op 100%. De 

voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting 

niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Overheidssubsidies

Personeelsbeloningen

als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij 

de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de 

naindexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 

van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte 

lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van 

gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór 

balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen 

bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 

deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.Verplichtingen en reserveringen worden 

opgenomen inclusief een opslag voor werkgeverslaten sociale kosten. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen. 

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op 

de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de 

voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald;

b. waarschijnlijke economische voordelen;

d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de 

resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 

met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 

vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden 

verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 

waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

waarop deze betrekking hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit 

voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval 

van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden 

bepaald;
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Pensioenen

Nederlandse pensioenregelingen

Ontslagvergoeding

Leasing

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 

geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 

deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 

schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 

individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

De Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op 

het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de 

Zorggroep. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 

het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door 

de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 

geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van zaken van januari 

2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 92,2%. In januari 2022 is de dekkingsgraad gestegen naar 

103,7% (www.pfzw.nl d.d. 10-03-2022). Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De 

Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Zorggroep heeft daarom alleen 

de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan 

de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 

balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 

reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen 

voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst 

verschuldigde premies.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 

dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de stichting 

zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag 

onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 

reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen 

worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 

verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 

grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden 

gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te 

wikkelen.

De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 

voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de 

lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten 

classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie 

bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
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Operationele leases

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten

Belastingen over resultaat 

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het 

verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 

Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden 

verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen 

inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het 

patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente 

belastingen. De belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behalve voor zover deze 

betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de 

belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt, of op overnames.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting 

over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld 

op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de 

over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep 

in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. Resultaten op 

transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde 

deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet 

verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte 

fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor 

zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening 

respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en 

verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal 

worden gerealiseerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt een latente 

belastingverplichting opgenomen tenzij de stichting in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil 

te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen .

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt een latente 

belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de 

voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal zijn ter compensatie van het tijdelijk 

verschil.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de 

fiscale gevolgen van de door de stichting op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling 

van zijn activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en 

–verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de 

periode waartoe zij behoren.

64

kpmg KPMG Audit 
Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 

 

 



Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslag segmentatie

5.1.4.5 Grondslag kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft in de jaarrekening geen segmentatie toegepast voor 

de zorgactiviteiten. De reden hiervoor is dat er sprake is van een centraal beleid voor alle operationele 

segmenten. Hierdoor is er geen sprake van een organisatorische Product-, Geografische- , Markt-indeling 

voor wat betreft de zorgactiviteiten.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft 

op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de 

kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- 

en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan 

de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in 

de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 

jaarrekening.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 34.656.618 36.644.304

Machines en installaties 4.757.675 4.550.331

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 6.525.769 6.397.714

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2.963.810 3.163.711

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 1.145.087 1.410.645

Totaal materiële vaste activa 50.048.959 52.166.705

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 52.166.705 52.995.763

Bij: investeringen 2.426.662 4.280.896

Af: reclassificatie 0 932.906

Af: afschrijvingen 3.766.863 4.076.370

Af: bijzondere waardeverminderingen 576.537 100.677

Af: desinvesteringen 201.008 0

Boekwaarde per 31 december 50.048.959 52.166.705

Toelichting:

Waardering van zorgvastgoed

Interne analyse impairment St. Zorggroep Noordwest-Veluwe

De bepaling van een bijzondere waardevermindering verloopt binnen stichting ZNWV volgens drie stappen:

1. Vaststellen of er sprake is van aanwijzingen/indicaties voor het bestaan van een bijzondere waardevermindering (impairment trigger).

2. Zo ja, bepalen van de realiseerbare waarde en nagaan of de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde.

3. Zo ja, toerekenen en verwerken van de bijzondere waardevermindering.

Stichting ZNWV heeft een kwalitatieve toets op indicatoren voor bijzondere waardevermindering uitgevoerd. Per balansdatum 2021 is er 

sprake van aanwijzingen of indicaties voor een bijzondere waardevermindering van het vastgoed voor drie locaties. ZNWV meent deze 

locaties te separeren van de kasstroomgenererende eenheid ZNWV en heeft een bedrijfswaardeberekening opgesteld om de 

realiseerbare waarde van het vastgoed te bepalen en deze vergeleken met de boekwaarde. Voor de locaties Sonnevanck Oudbouw, 

Korenbloem en Schauwhof aanleunwoningcomplex is de realiseerbare waarde van het vastgoed lager dan de boekwaarde en is sprake 

van een bijzondere waardervermindering. Deze is verwerkt ten laste van het resultaat 2021.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 5.1.6. De niet aan het bedijfsproces dienstbare materiële activa betreft investeringen in niet zorggerelateerde activiteiten.

De reclassificatie betreft het bedrag aan investeringen dat op 31 december van het voorgaand boekjaar reeds is verantwoord als 

Materiele Vaste Bedrijfsactiva in uitvoering. 

De vaste activa zijn voor een bedrag van  € 33 miljoen, als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting 

wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bjlage 5.1.8.

Indien er sprake is van een impairment trigger, is het van belang om op het niveau van de kasstroom genererende eenheid (KGE) te 

bepalen of tezamen een positieve of negatieve exploitatie wordt gerealiseerd teneinde te concluderen of sprake is van een 

daadwerkelijke impairment.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Boeterente 44.181 52.693

Totaal financiële vaste activa 44.181 52.693

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 52.693 60.193

Af: afschrijving vordering 8.513 7.500

Boekwaarde per 31 december 44.181 52.693

Toelichting:

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten vrij segment 474.403 319.605

Totaal onderhanden werk uit hoofde van DBC's 474.403 319.605

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-21

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

CVA 113.377 0 0 113.377

Overige diagnose groepen 361.026 0 0 361.026

Totaal (onderhanden werk) 474.403 0 0 474.403

Toelichting:

De in het boekjaar in de resultatenrekening verwerkte opbrengsten uit onderhanden projecten bedragen €  474.403 (2020 € 319.605)

De onder financiële vaste activa opgenomen boeterente betreft rente wegens het oversluiten van een lening. De boeterente wordt 

annuïtair afgeschreven, voor het laatst in 2026.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

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

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.648.130 4.937.185

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 2.648.130 4.937.185

t/m 2018 2019 2020 2021 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -519.092 277.950 5.178.327 0 4.937.185

0

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 3.167.222 3.167.222

Correcties voorgaande jaren 0 120.675 197.690 0 318.365

Betalingen/ontvangsten 0 -398.625 -5.376.017 0 -5.774.642

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -277.950 -5.178.327 3.167.222 -2.289.055

Saldo per 31 december -519.092 0 0 3.167.222 2.648.130

Stadium van vaststelling (per erkenning):

300-2013 a c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.648.130 4.937.185
2.648.130 4.937.185

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2021 2020

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 82.656.592 78.629.802

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 79.489.370 73.451.475

Totaal financieringsverschil 3.167.222 5.178.327

Toelichting:

De ontvangst in 2020 inzake 2016 is ter onderbouwing voorgelegd aan Nza en Zorgkantoor. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 634.888 776.127

Overige vorderingen 802.067 812.097

Vooruitbetaalde bedragen 154.387 183.107

Rekening-courant instellingen Zorggroep 51.536 259.103

Nog te ontvangen bedragen 62.787 121.227

Overige overlopende activa 306.455 337.930

Totaal overige vorderingen 2.012.119 2.489.591

Toelichting:

In de vordering is de COVID compensatie 2021 WMO opgenomen van € 0,1 miljoen. 

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 17.226.234 11.822.284

Kassen 15.236 7.829

Totaal liquide middelen 17.241.470 11.830.112

Toelichting:

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, met uitzondering van faciliteiten voor bankgaranties (drie) voor een 

totaalbedrag van € 326.676. 

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 20.000 (2020: € 88.139).
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 587.162 587.162

Bestemmingsfondsen 23.448.265 21.600.852

Algemene en overige reserves 1.938.157 1.708.959
Totaal eigen vermogen 25.973.585 23.896.973

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Kapitaal 587.162 0 0 587.162

587.162 0 0 587.162

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

 € € € €

Bestemmingsfondsen:

-zorggebonden activiteiten 7.281.771 514.030 0 7.795.801

-egalisatie kapitaallasten 12.629.291 1.107.383 0 13.736.674

-afschrijving inventaris 1.689.790 226.000 0 1.915.790

Totaal bestemmingsfondsen 21.600.852 1.847.413 0 23.448.265

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Algemene reserves:

-niet-zorggebonden activiteiten 1.708.959 229.198 0 1.938.157

Totaal algemene en overige reserves 1.708.959 229.198 0 1.938.157
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop 2020 is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Kapitaal 587.162 0 0 587.162

587.162 0 0 587.162

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop 2020 is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

 € € € €

Bestemmingsfondsen:

-zorggebonden activiteiten 6.445.096 -178.414 1.015.089 7.281.771

-egalisatie kapitaallasten 11.623.736 1.005.556 0 12.629.292

-afschrijving inventaris 2.540.854 164.025 -1.015.089 1.689.790

Totaal bestemmingsfondsen 20.609.686 991.167 0 21.600.853

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop 2020 is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Algemene reserves:

-niet-zorggebonden activiteiten 2.259.277 -550.318 0 1.708.959

Totaal algemene en overige reserves 2.259.277 -550.318 0 1.708.959

Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 2.076.611 440.849

2.076.611 440.849

Afschrijving inventaris: In 2018 heeft een incidentele toevoeging plaatsgevonden ten behoeve van aanschaf voor het Kroondomein en 

Boerhaavehof. Het niet-benutte deel is in 2020 toegevoegd aan het fonds zorggebonden activiteiten.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

Voorziening arbeidsongeschiktheid 116.465 403.295 116.465 0 403.295

Voorziening dienstjubilea 212.472 42.366 42.560 0 212.277

Voorziening verlieslatende huurcontracten 0 411.118 0 0 411.118

Voorziening RVU 0 1.099.030 0 0 1.099.030

Totaal voorzieningen 328.937 1.955.808 159.025 0 2.125.720

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 280.575

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.464.702

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 380.443

Voor toelichting zie de Grondslagen van Waardering en Resultaatbepaling.

Toelichting voorziening verlieslatend huurcontract: 

Toelichting voorziening RVU:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Schulden aan banken 28.469.317 30.909.113

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 28.469.317 30.909.113

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 33.512.924 36.067.699

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.603.811 2.554.775

Stand per 31 december  30.909.113 33.512.924

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.439.796 2.603.811

Stand langlopende schulden per 31 december 28.469.317 30.909.113

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.439.796 2.603.811

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.469.317 30.909.113

Hiervan langlopend ( > 5 jaar) 20.155.558 22.057.816

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

De reële waarde van de leningen bedraagt € 32,1 miljoen, en wijkt daarmee gering af van de boekwaarde.

De boekwaarde van de schulden aan banken wordt geacht een redelijke benadering van de reële waarde te zijn. 

Er is in het boekjaar 2021 een voorziening RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) gevormd voor gesloten overeenkomsten en verwachte 

kosten met betrekking tot de RVU.

Zorggroep Noordwest Veluwe heeft in het verleden een meerjarig huurcontract afgesloten voor de locatie Weideheem waarbij een 

negatief is ontstaan tussen de bate uit de normatieve huisvestingscomponent en de kapitaalsten (m.n. huur en afschrijving). Voor dit 

negatieve verschil is een voorziening opgenomen.

Voor de overige locaties van Zorggroep Noordwest Veluwe zijn de verschillen positief.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 2.600.021 2.625.670

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.439.796 2.770.477

Te betalen vennootschapsbelasting 605.793 296.171

Belastingen en sociale premies 1.451.256 2.687.393

Schulden terzake pensioenen 268.286 276.510

Nog te betalen salarissen 2.017.287 1.589.771

Vakantiegeld 2.001.653 2.032.007

Vakantiedagen 2.137.882 2.103.333

Nog te betalen kosten 2.290.819 2.214.484

Vooruitontvangen opbrengsten 87.847 65.051

Totaal overige kortlopende schulden 15.900.640 16.660.868

Toelichting:

Onder de vennootschapsbelasting is de verschuldigde vennootschapsbelasting opgenomen, deze is gebaseerd op de voorlopige 

aanslagen 2020 en verwachte vennootschapsbelasting 2021.

Onder Belastingen en sociale premies is de eindheffing over de Zorgbonus 2021 ten bedrage van € 0,4 miljoen (2020 € 1,5 miljoen) 

opgenomen.

De nog te betalen salarissen betreffen hoofdzakelijk de nog te verrekenen subsidie Zorgbonus 2020 en 2021 (€ 0,7 miljoen); toeslagen 

en extra gewerkte uren (€ 0,8 miljoen).

De nog te betalen kosten betreft o.a.: COVID vergoedingen en accountantskosten.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

11. Financiële instrumenten

Liquiditeitsrisico

Reële waarde

12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Fiscaliteiten - Vennootschapsbelasting

Voor de jaren 2018 en 2019 is een vermindering aanslag ontvangen van in totaal € 0,1 miljoen en verwerkt in de jaarrekening. Voor 

2020 wordt in 2022 een naheffing verwacht. De omvang van de eventuele verplichtingen uit hoofde van de naheffing 2020 is op basis 

van voorlopige berekeningen gelijk aan de reeds opgenomen lasten in 2020. 

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 

vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor verpleging en verzorging. Het 

macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Regeling macrobeheersinstrument instellingen voor medisch specialistische zorg, 

respectievelijk Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Regeling 

Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-

omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de 

realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de 

overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. Stichting 

Zorggroep Noordwest-Veluwe is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 

voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans 

van de stichting per 31 december 2021.

Algemeen

De Zorggroep is bekend met een eventueel liquiditieitsrisico. Een eventuele afschaffing van bevoorschotting WLZ heeft een forse impact 

op de liquiditeit. Het liquiditeitsrisico kan worden verkleind door bouwinitiatieven niet zelf te financieren, maar vastgoed te huren.

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt aan 

rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel van 

limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de 

financiële prestaties van de stichting te beperken.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen 

en liquide middelen. 

Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende 

verliezen beperkt tot de boekwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 

instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het 

bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 89% geconcentreerd bij een Hogeschool, een woningbouwvereniging 

en vijf grote zorgverzekeraars voor een totaalbedrag van € 580.600. De hoogste vordering bedraagt € 188.800.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een 

vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft 

derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Huur panden prijspeil: januari 2022

2022 2023 t/m 2026 2027 - einde

Totaal van de gehuurde panden 4.615.026 18.322.042 23.947.010

leaseverplichting in €

Lease roerende goederen prijspeil: januari 2022 2022 2023 t/m 2026 2027 - einde

523.313 634.362 0

Bankgaranties

Ten behoeve van de huur van de Weth. Jansenlaan is door de Rabobank een bankgarantie afgegeven van € 43.455.

De belanghebbende is Omnia wonen, de verhuurder van het kantoorpand.

Ten behoeve van de huur van de Arcade is door de Rabobank een bankgarantie afgegeven van € 140.000.

De belanghebbende is Green Development B.V., de verhuurder van de woon-, zorglocatie. 

Ten behoeve van de huur van Villa Verde zal voorafgaand aan de feitelijke huur een bankgarantie verstrekt worden van € 143.221.

De belanghebbende is Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund N.V., de verhuurder van het het woon-, zorglocatie.

Waarborgfonds zorgsector

Gestelde zekerheden

Kredietfaciliteiten

Convenanten

Aan de kredietfaciliteiten met de Rabobank zijn convenanten verbonden. 

De volgende convenanten zijn met de Rabobank overeengekomen:

Solvalibiliteitsratio minimaal 25% Uitkomst 2021 36%

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimaal 1,3 Uitkomst 2021 2,7

Ultimo boekjaar wordt aan de convenanten voldaan. 

Continuïteitsveronderstelling

De Zorggroep is per 30 september 2019 met de Rabobank een Rekening Courant kredietfaciliteit overeengekomen van € 2,5 miljoen 

met een looptijd van drie jaar. 

Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund N.V. heeft in Harderwijk woonzorgcentrum Project Villa Verde gerealiseerd. De 

zorggroep huurt het pand aan de Johanitterlaan. De oplevering heeft plaatsgevonden op 7 april 2021. De looptijd van de 

huurovereenkomst is 15 jaar, de jaarlijkse huursom € 594.842 (prijspeil 2022).

In 2021 is de huur opgezegd van woonzorgcentrum Randmeer te Harderwijk. 

Er zijn een zevental leningen bij het Waarborgfonds ondergebracht voor een totaalbedrag van € 31.285.116 nominaal. Voor de 

restschuld ten bedrage van € 18.994.666 geldt een obligo van 3% (€ 569.840). Deze naar verwachting uitsluitend imaginaire verplichting 

is niet in de balans per 31-12-2021 opgenomen.

Ten behoeve van leningen o/g van het Waarborgfonds en de Staat der Nederlanden zijn zekerheden (onderpand) gesteld. Het betreft de 

panden De Schauw, Sonnevanck en Ittmanshof voor een totaalbedrag van € 33,0 miljoen, met een restschuld van € 19,3 miljoen.

huurverplichting in €

Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van 

COVID-19 worden opgevangen binnen de beschikbare liquiditeit. Voor wat betreft de met de huisbankier overeengekomen DSCR-ratio 

voor 2022 is sprake van onzekerheid die samenhangt met het nog niet bekend zijn van de exacte uitwerking van de financiële 

compensatie door financiers en ontwikkeling van de productie. 

Het te verwachten effect van de COVID-19 crisis op het exploitatieresultaat, de ratio’s en de liquiditeit in 2022 is naar verwachting 

aanwezig, maar beheersbaar door o.a. landelijke compensatiemaatregelen en de financiële sturing door ZNWV. Alles overziend is er 

voor in ieder geval de komende 12 maanden geen sprake van een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit van ZNWV.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 51.821.007 7.915.124 13.880.980 3.163.711 3.113.301 79.894.124

- cumulatieve afschrijvingen 15.191.147 3.364.793 7.468.822 0 1.702.656 27.727.419

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 36.629.860 4.550.331 6.412.158 3.163.711 1.410.645 52.166.705

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 24.993 146.649 1.219.362 1.035.658 0 2.426.662

- reclassificatie 283.995 501.304 342.114 -1.127.412 0 0

- afschrijvingen 1.879.166 388.868 1.419.353 0 79.476 3.766.863

- bijzondere waardeverminderingen 385.933 26.358 26.677 0 137.570 576.537

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 3.063.912 1.467.207 2.081.826 0 0 6.612.946

  .cumulatieve afschrijvingen 3.063.912 1.467.207 2.081.826 0 0 6.612.946

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 1.280.172 805.846 82.365 108.147 1.002.736 3.279.265

  cumulatieve afschrijvingen 1.263.040 780.462 80.531 0 954.223 3.078.257

  per saldo 17.131 25.383 1.834 108.147 48.513 201.008

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.973.241 207.344 113.611 -199.901 -265.558 -2.117.746

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 47.501.917 5.788.721 12.936.151 4.091.223 2.110.565 72.428.576

- cumulatieve reclassificaties 283.995 501.304 342.114 -1.127.412 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 13.129.293 1.532.350 6.752.495 0 965.478 22.379.617

Boekwaarde per 31 december 2021 34.656.619 4.757.675 6.525.769 2.963.810 1.145.087 50.048.959

Afschrijvingspercentage 2-17% 5-10% 10-40% 2-20%
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Boeterente Totaal

€ €

Stand per 1 januari 2021

- oorspronkelijk bedrag 151.912 151.912

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve aflossingen/afschrijvingen 99.218 99.218

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 52.693 52.693

Mutaties in het boekjaar

 - verstrekte leningen 0 0

- resultaat deelnemingen 0 0

- aflossingen/afschrijvingen 8.513 8.513

- dotatie voorziening deelnemingen 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0

- desinvesteringen

- oorspronkelijk bedrag 0 0

- terugstorting kapitaal 0 0

- cumulatieve aflossingen 0 0

  per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -8.513 -8.513

Stand per 31 december 2021

- oorspronkelijk bedrag 151.912 151.912

- cumulatieve aflossingen/afschrijvingen 107.731 107.731

Boekwaarde per 31 december 2021 44.181 44.181

Aflossingspercentage 5,6%
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing in 

2021

Restschuld 

31 december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing in 

2022

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG(Sv) 1-11-2001 1.742.516 24 onderhandse 5,52% 363.024 0 72.605 290.419 0 4 lineair 72.605 rijksgarantie

NWB(Sv) 1-11-2001 3.435.116 20 onderhandse 5,38% 171.756 0 171.756 0 0 0 lineair 0 waarborgfonds

NWB(Sv) 27-10-2010 5.300.000 30 onderhandse 3,60% 3.533.333 0 176.667 3.356.667 2.473.333 19 lineair 176.667 waarborgfonds

NWB(Sv) 31-12-2010 5.000.000 30 onderhandse 3,63% 3.333.333 0 166.667 3.166.666 2.333.333 19 lineair 166.667 waarborgfonds

Rabobank (Sv) 23-1-2019 1.450.000 10 onderhandse 1,45% 1.450.000 0 0 1.450.000 1.450.000 7 bullet 0  

Rabobank (Sv) 23-1-2019 1.450.000 10 onderhandse 1,80% 1.172.083 0 145.000 1.027.083 302.084 7 lineair 145.000  

BNG (Sv) 2-12-2019 2.650.000 25 onderhandse 0,56% 2.544.000 0 106.000 2.438.000 1.908.000 23 lineair 106.000 waarborgfonds

BNG (It) 7-7-2011 4.400.000 30 onderhandse 1,55% 3.080.000 0 146.667 2.933.333 2.200.000 20 lineair 146.667 waarborgfonds

BNG (Vg) 1-8-1997 591.674 29 onderhandse 5,05% 122.415 0 20.403 102.013 0 5 lineair 20.403 gemeentegarantie

BNG (Vg) 1-8-1997 771.426 29 onderhandse 5,04% 288.041 0 42.305 245.736 0 5 annuiteit 44.437 gemeentegarantie

Rabobank (Vg) 15-10-2019 2.000.000 4 onderhandse 1,10% 1.541.667 0 500.000 1.041.667 0 1 lineair 500.000  

BNG (Pu) 1-8-1997 2.266.801 29 onderhandse 5,04% 757.728 0 111.287 646.441 0 5 annuiteit 116.896 gemeentegarantie

Rabobank (Pu) 31-12-2013 8.000.000 20 onderhandse 2,86% 5.200.000 0 400.000 4.800.000 2.800.000 12 lineair 400.000 waarborgfonds

Rabobank (Er) 1-3-2019 4.000.000 10 onderhandse 1,20% 3.555.544 0 444.456 3.111.088 888.808 7 lineair 444.456  

Rabobank (Er) 1-3-2019 2.000.000 10 onderhandse 1,95% 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 7 bullet 0  

Rabobank (Er) 1-3-2019 2.000.000 10 onderhandse 1,95% 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 7 bullet 0  

BNG (Er) 2-12-2019 2.500.000 25 onderhandse 0,56% 2.400.000 0 100.000 2.300.000 1.800.000 23 lineair 100.000 waarborgfonds

Totaal 49.557.533 33.512.924 0 2.603.811 30.909.113 20.155.558 2.439.796

De hoofdsom van de bij het Waarborgfonds geborgde leningen bedraagt: 31.285.116

De restanthoofdsom ultimo boekjaar van deze leningen bedraagt: 18.994.666

Er geldt een obligo van 3% van de restanthoofdsom: 569.840
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 7.246.375 7.180.166

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg (exclusief subsidies) 82.974.957 78.464.954

Opbrengsten WMO 1.508.487 3.825.281

Overige zorgprestaties 1.015.352 969.897

Totaal 92.745.171 90.440.298

Toelichting:

14. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Subsidies WLZ-zorg 0 10.996

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 2.299.443 582.794

Totaal 2.299.443 593.790

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige dienstverlening 633.168 685.279

Overige opbrengsten 1.229.363 447.338

Totaal 1.862.531 1.132.617

Toelichting:

De overige subsidies bevat een subsidie in het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg en Subsidieregeling 

praktijkleren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van € 0,9 miljoen.

Daarnaast bevat de overige subsidie een subsidie in het kader van Coronabanen in de Zorg van het Ministerie 

Volksgezondheikd, Welzijn en sport van € 1,2 miljoen.

In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg is een bedrag van € 7,7 miljoen (2020: € 5,9 miljoen) 

begrepen inzake Kwaliteitsgelden.

In de aanvaardbare kosten WLZ is een bedrag van € 2,6 miljoen (2020: € 3,6 miljoen) opgenomen als extra kosten 

COVID-19. De opgenomen omzetderving als gevolg van COVID-19 bedraagt € 1,2 miljoen (2020 € 2,6 miljoen). 

In de opbrengsten WMO en ZVW zijn omzetderving en extra kosten als gevolg van COVID-19 opgenomen voor een 

bedrag van € 0,8 miljoen (2020: € 1,6 miljoen).

Overige dienstverlening: De opbrengsten maaltijdverstrekking en catering zijn in 2020 en 2021 als gevolg van COVID-19 

€ 0,3 miljoen lager dan in 2019.

De overige opbrengsten bestaan deels uit huuropbrengsten van woningen (€ 528 K). De bijdrage van bewoners voor 

deelname aan welzijnsactiviteiten is als gevolg van COVID-19 in 2020 en 2021 € 64.000 lager. Tevens heeft de overige 

opbrengsten ook betrekking op de verkoop van een woning te Harderwijk (€ 792 K).
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 47.866.293 46.660.041

Sociale lasten 8.278.157 8.352.004

Pensioenpremies 3.937.419 3.491.283

Andere personeelskosten 2.979.943 1.741.899

Subtotaal 63.061.812 60.245.227

Personeel niet in loondienst 4.704.307 3.708.432

Totaal personeelskosten 67.766.119 63.953.659

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Zorggebonden activiteiten 1.018,9 1.017,7

Niet-zorggebonden activiteiten 121,6 126,3

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.140,5 1.144,0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.768.697 4.076.370

- financiële vaste activa 8.513 7.500

Totaal afschrijvingen 3.777.210 4.083.870

Toelichting:

De personeelskosten zijn in 2021 toegenomen, onder andere als gevolg van de inzet Kwaliteitsgelden (± € 1,8 miljoen) 

een lagere personeelsinzet vanwege COVID-19 (± € 0,7 miljoen). In FTE's uitgedrukt: 54,9 fte.

De extra kosten in 2021 Personeel niet in loondienst betreffen diverse posten zoals, interim management, hotelmatige 

diensten, onderaanneming en clientgebonden functies. In 2021 zijn de kosten van interim management met € 0,9 miljoen 

toegenomen, de inhuur van onderaanneming is met € 0,5 miljoen toegenomen, terwijl de kosten van inhuur voor ICT met 

€ 0,3 miljoen zijn gedaald. 

In 2021 is aan medewerkers en personeel niet in loondienst de zorgbonus van € 385 per persoon netto uitbetaald, totaal 

€ 0,9 miljoen. Van het ministerie van VWS is € 1,6 miljoen subsidie ontvangen. Het resterende bedrag is in de balans 

opgenomen en dient ter dekking van verschuldigde loonbelasting. Een batig saldo wordt in 2022 verrekend met het 

ministerie van VWS. De uitbetaling zorgbonus en de subsidie zijn kostenneutraal in de resultatenrekening verwerkt. 

De afschrijvingen materiële vaste activa is ruim € 0,1 miljoen lager als gevolg van lease van ICT middelen. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 576.537 100.677

Totaal 576.537 100.677

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.140.116 4.190.080

Algemene kosten 5.173.574 7.194.786

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.479.511 3.496.667

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.828.830 1.275.635

- Energiekosten gas 607.478 645.934

- Energiekosten stroom 486.941 561.840

- Energie transport en overig 63.111 56.237

Subtotaal 2.986.360 2.539.646

Huur en leasing 5.376.767 4.806.208

Dotaties en vrijval voorzieningen 411.118 -459.800

Totaal overige bedrijfskosten 21.567.446 21.767.588

Toelichting

Algemene kosten: In 2021 zijn de kosten van ICT afgenomen met € 0,6 miljoen (2020: € 3,0 miljoen).

Daarnaast zijn in de Algemene kosten de materiële kosten van het Kwaliteitsbudget met € 0,3 miljoen afgenomen. 

Voor overproductie WLZ en ZVW en onzekere compensatie meerkosten en omzetderving COVID-19 over 2021 is een 

bedrag van € 0,8 miljoen opgenomen.

De patiënt- en bewonersgebonden kosten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn als gevolg van Corona in 

2020 en 2021 fors gestegen. 

In de onderhoudskosten is een noodzakelijke verbetering van de communicatieinstallatie opgenomen van € 0,3 miljoen.

In de kosten van huur en leasing is een bedrag opgenomen van € 0,8 miljoen inzake lease roerende goederen.

De voorziening Amoveerkosten (€ 0,5 miljoen) is in 2020 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

In 2021 is een nieuwe voorziening ten bedrage van € 0,4 miljoen gevormd voor Verlieslatende huurcontracten. 

De boekwaarde van € 439 K van de locaties Somatiek en Korenbloem bij Sonnevanck is in 2021 versneld afgeschreven.

De locatie Schauwhof is primo 2022 buiten gebruik gesteld. De resterende boekwaarde van € 138 K is in 2021 

afgeschreven.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 872 12.092

Subtotaal financiële baten 872 12.092

Rentelasten -828.580 -1.026.192

Subtotaal financiële lasten -828.580 -1.026.192

Totaal financiële baten en lasten -827.708 -1.014.100

Toelichting:

21. Belastingen 

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Vennootschapsbelasting -315.513 -805.962

-315.513 -805.962

Toelichting:

22. Honoraria onafhankelijke accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 194.795 234.734

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 42.372 34.533

3 Fiscale advisering 0 0

Totaal honoraria onafhankelijke accountant 237.167 269.267

Toelichting:

Het honorarium van de onafhankelijke accountant is gebaseerd op de gerealiseerde en verwachte kosten in het 

verslagjaar, alsmede nagekomen kosten voorgaand boekjaar.

Het honorarium 2021 is exclusief additionele uren.

In 2021 zijn de aanslagen vennootschapsbelasting 2018 en 2019 opgelegd en verwerkt, dit heeft tot een vrijval geleid 

van € 0,2 miljoen. Voor het boekjaar 2021 is een belastingdruk opgenomen van € 0,5 miljoen.

Het honorarium wordt mede beinvloed door aanvullende werkzaamheden omtrent compensatieregelingen Corona.

In de rentelasten is in boekjaar 2020 een bedrag opgenomen van € 0,1 miljoen heffingsrente van de Belastingdienst.

Daarnaast is de rentelast 2021 van langlopende leningen is als gevolg van reguliere aflossingen en een renteherziening 

van een lening afgenomen met € 0,1 miljoen.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

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

WNT-verantwoording 2021 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

Gegevens 2021 Gegevens 2020

bedragen x € 1 G.J.A. Veening bedragen x € 1 M.J.M.F Westerterp

Functiegegevens Raad van Bestuur Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 Kalenderjaar 2020

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte) 1,00 Aanvang en einde functievervulling 1/1-6/2

(Fictieve) dienstbetrekking? ja Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 2

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijke bezoldigingmaximum € 193.000 Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 53.600

Individueel toepasselijke maximum gehele periode € 26.248

Bezoldiging Bezoldiging (exclusief btw)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 169.508 Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.813 Bezoldiging in de betreffende periode € 17.223

Subtotaal € 182.321 Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 17.223

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging € 182.321 Bezoldiging € 17.223

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

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1 G.J.A. Veening

Functiegegevens Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/2 - 31/12

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte) 1,0

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 138.075

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.538

Subtotaal € 150.612

Individueel toepasselijke bezoldigingmaximum € 169.331

Totale bezoldiging € 150.612

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 

opgesteld op basis van de volgende op Zorggroep Noordwest Veluwe van toepassing zijnde regelgeving: Wet verlaging bezoldigingsmaxima Wet 

normering topinkomens (WNT 2), klasse IV, 11 punten.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Zorggroep Noordwest Veluwe is € 193.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het 

dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een 

afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

De heer Westerterp is per 30 september 2019 benoemd als Raad van Bestuur ad interim en heeft de werkzaamheden 6 februari 2020 beëindigd.

De heer Veening is per 1 februari 2020 in dienst getreden.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Gegevens 2021

bedragen x € 1 K.J. Noorman
M.F. van de 

Streek
J. Duenk H.A. Dijkstra

J.N. de Haas

- de Vries
H.F. Bloemendal

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1- 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 23.160 € 15.440 € 15.440 € 15.440 € 15.440 € 15.440

Individueel toepasselijke bezoldigingmaximum € 28.950 € 19.300 € 19.300 € 19.300 € 19.300 € 19.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
-                     -                     -                     -                     -                     -                     

Bezoldiging € 23.160 € 15.440 € 15.440 € 15.440 € 15.440 € 15.440

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 K.J. Noorman
M.F. van de 

Streek
J. Duenk H.A. Dijkstra

J.N. de Haas

- de Vries
H.F. Bloemendal

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1- 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 14.927 € 11.100 € 11.105 € 11.100 € 11.100 € 11.100

Individueel toepasselijke bezoldigingmaximum € 27.750 € 18.500 € 18.500 € 18.500 € 18.500 € 18.500

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 787.404 1.414.885

Financiële vaste activa 2 10.902.727 10.346.355

Totaal vaste activa 11.690.131 11.761.240

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 2.648.130 4.937.185

Debiteuren en overige vorderingen 4 1.111.367 625.568

Liquide middelen 5 12.263.135 3.774.426

Totaal vlottende activa 16.022.632 9.337.179

Totaal activa 27.712.763 21.098.420

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Algemene en overige reserves 10.656.146 10.404.221

Totaal eigen vermogen 10.656.146 10.404.221

Voorzieningen 7 1.095.571 794.298

Overige kortlopende schulden 8 15.961.046 9.899.901

Totaal passiva 27.712.763 21.098.420
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 11 1.984.120 1.120.792

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 12 13.387.087 14.085.070

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 13 889.772 449.269

Overige bedrijfsopbrengsten 14 22.570 181.521

Som der bedrijfsopbrengsten 16.283.549 15.836.652

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 9.410.828 8.360.070

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 434.834 657.696

Overige bedrijfskosten 17 6.372.020 6.787.974

Som der bedrijfslasten 16.217.682 15.805.740

BEDRIJFSRESULTAAT 65.866 30.912

Financiële baten en lasten 18 -65.866 -30.915

Resultaat deelnemingen 19 251.925 -507.932

RESULTAAT BOEKJAAR 251.925 -507.935

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserve 251.925 -507.935

251.925 -507.935
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.12.1 Algemeen

5.1.12.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Financiële instrumenten

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Resultaat deelnemingen

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

Voorzieningen

Voorziening deelneming

Voor het negatieve eigen vermogen van de deelnemingen wordt een voorziening gevormd ten bedrage van het 

negatieve eigen vermogen.

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm. 

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2021 van stichting Zorggroep Noordwest Veluwe.

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 

geconsolideerde balans en resultatenrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen 

voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in 

de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de 

stichting en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover 

deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige resultatenrekening hierna niet nader zijn toegelicht, 

wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Binnen de ZNWV-groep heeft ZNWV Holding de WTZi-toelating. In het kader van de Wlz is het wettelijk budget voor 

aanvaardbare kosten Wlz-zorg voornamelijk verantwoord in ZNWV Zorg, aangezien de levering van zorg door die 

Stichting plaatsvindt. De financiële middelen voor de Wlz lopen via ZNWV Holding, omdat de holding het contract met 

het zorgkantoor heeft afgesloten. Hierdoor is in de enkelvoudige jaarrekening van ZNWV Holding sprake van een 

vordering/schuld uit hoofde van het financieringsverschil Wlz, maar worden er geen opbrengsten uit hoofde van de 

Wlz gepresenteerd. ZNWV Holding heeft in dit kader de kassiersfunctie voor de Wlz-middelen binnen de zorggroep. 

Door deze verwerkingswijze voldoet de zorggroep aan de bepalingen in de paragrafen 105a t/m 105c van RJ 270.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 787.404 1.109.181

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 305.704

Totaal materiële vaste activa 787.404 1.414.885

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.414.885 1.871.064

Bij: investeringen 113.057 477.695

Af: reclassificatie 305.705 276.177

Af: afschrijvingen 434.834 657.696

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 787.404 1.414.885

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.14.

88

kpmg KPMG Audit 
Document waarop ons rapport 
2179620/22X00182938ARN d.d. 

25 mei 2022 

(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 

 

 



Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 10.902.727 10.346.355

Totaal financiële vaste activa 10.902.727 10.346.355

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 10.346.355 10.640.573

Bij: mutatie waarde deelneming 556.372 -294.218

Af: correctie deelneming St. ZNWV Zorg 0 0

Boekwaarde per 31 december 10.902.727 10.346.355

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Zeggenschapsbelangen:

Reactiveringscentr. Klimop B.V. intramurale reactivering 9.000 50% 1.483.795 344.150

Vastgoed B.V. beheer Vastgoed 0 100% 9.418.940 212.222

Advies- en Behandelcentr. B.V. (para)medische beh. 18.000 100% -1.097.084 -304.447

Toelichting:

Kernactiviteit

De Zorggroep is  tezamen met ziekenhuis St. Jansdal een joint venture Klimop aangegaan De statutaire naam is: 

Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep Noordwest-Veluwe BV. De Zorggroep en ziekenhuis St. Jansdal vormen gezamenlijk 

het bestuur. De zeggenschap van beide partijen is gelijk. Zowel  ziekenhuis St. Jansdal als Reactiveringscentrum Klimop zijn 

gevestigd aan de Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. De Klimop is een reactiveringscentrum met ruimte voor 40 

cliënten waar geriatrische revalidatiezorg wordt geboden. De Zorggroep heeft tevens een 100% deelneming in het Advies- en 

behandelcentrum B.V. en ZNWV Vastgoed B.V.. Deze entiteiten zijn allen op het adres van de Zorggroep (holding) gevestigd. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.648.130 4.937.185

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 2.648.130 4.937.185

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

t/m 2018 2019 2020 2021 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -519.092 277.950 5.178.327 0 4.937.185

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 3.167.222 3.167.222

Correcties voorgaande jaren 0 120.675 197.690 0 318.365

Betalingen/ontvangsten 0 -398.625 -5.376.017 0 -5.774.642

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -277.950 -5.178.327 3.167.222 -2.289.055

Saldo per 31 december -519.092 0 0 3.167.222 2.648.130

Stadium van vaststelling (per erkenning):

300-2013 a c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.648.130 4.937.185

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

2.648.130 4.937.185

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 82.656.592 78.629.802

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 79.489.370 73.451.475

Totaal financieringsverschil 3.167.222 5.178.327

Toelichting:

De ontvangst in 2020 inzake 2016 is ter onderbouwing voorgelegd aan Nza en Zorgkantoor. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 481.214 296.030

Overige vorderingen 489.445 35.037

Vooruitbetaalde bedragen 140.708 171.992

Nog te ontvangen bedragen 0 122.510

Totaal overige vorderingen 1.111.367 625.568

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 12.263.135 3.774.426

Totaal liquide middelen 12.263.135 3.774.426

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, met uitzondering van een faciliteit voor een bankgarantie locatie 

Arcade Ermelo voor een bedrag van € 140.000. 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

In de overige vorderingen is een bedrag van ,€ 475.000 opgenomen als vordering op zorgverzekeraars betreffende 

compensatieregeling COVID Eerstelijnsverblijf en Wijkverpleging.

Er is geen voorziening in aftrek gebracht op de vordering debiteuren (2020: € 0).
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Algemene en overige reserves 10.656.146 10.404.221

Totaal eigen vermogen 10.656.146 10.404.221

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Algemene reserves:

-zorggebonden activiteiten 10.404.221 251.925 0 10.656.146

Totaal algemene en overige reserves 10.404.221 251.925 0 10.656.146

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2021

en resultaat over 2021

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 25.973.585 2.076.611

Ongerealiseerde boekwinst grond 834.149 0

Af: stichting Zorggroep Noordwest Veluwe Zorg -16.151.590 -1.824.686

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat 10.656.146 251.925

Toelichting:

De ongerealiseerde boekwinst betreft een grondtransactie in 2010 tussen de deelnemingen, waarbij de verkoop hoger was dan de 

boekwaarde. De winst wordt gerealiseerd bij verkoop aan derden.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop 2020 is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

-zorggebonden activiteiten 11.737.441 -250.693 0 11.486.748

Totaal algemene en overige reserves 11.737.441 -250.693 0 11.486.748

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

€ € € € €

Voorziening arbeidsongeschiktheid 0 0 0 0 0

Voorziening dienstjubilea 19.662 1.504 4.678 0 16.488

Voorziening deelnemingen 774.636 304.447 0 0 1.079.083

Totaal voorzieningen 794.298 305.951 4.678 0 1.095.571

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 280.575

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 814.997

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 848.196 974.761

Belastingen en sociale premies 116.083 137.536

Schulden terzake pensioenen 3.140 13.177

Nog te betalen salarissen 47.275 35.359

Vakantiegeld 194.232 211.674

Vakantiedagen 252.094 274.167

Nog te betalen kosten 407.801 257.340

Vooruitontvangen opbrengsten 38.631 23.300

Rekening-courant instellingen Zorggroep 14.053.593 7.972.593

Totaal overige kortlopende schulden 15.961.046 9.899.907

Toelichting:

Er is een voorziening deelnemingen gevormd op basis van de negatieve resultaten van de deelnemingen in het Advies en 

Behandelcentrum. Over 2021 bedraagt het negatieve resultaat € 304.447.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

9. Financiële instrumenten

Reële waarde

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

leaseverplichting in €

Lease roerende goederen prijspeil: januari 2022 2022 2023 t/m 2026 2027 - einde

523.313 634.362 0

Kredietfaciliteiten

De Zorggroep is per 30 september 2019 met de Rabobank een Rekening Courant kredietfaciliteit overeengekomen van € 2,5 

miljoen met een looptijd van drie jaar. 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt 

aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een 

stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële 

markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige 

vorderingen en liquide middelen. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de boekwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 

dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de 

looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen.

Liquiditeitsrisico

De Zorggroep is bekend met een eventueel liquiditieitsrisico. Een eventuele afschaffing van bevoorschotting WLZ heeft een forse 

impact op de liquiditeit. Het liquiditeitsrisico kan worden verkleind door bouwinitiatieven niet zelf te financieren, maar vastgoed te 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

technische en vooruitbetalingen

administratieve op materiële Totaal

uitrusting vaste activa

€ € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 3.145.172 305.705 3.450.877

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.035.991 0 2.035.991

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.109.181 305.705 1.414.885

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 113.057 0 113.057

- reclassificatie 0 -305.705 -305.705

- afschrijvingen 434.834 0 434.834

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 857.645 0 857.645

  .cumulatieve afschrijvingen 857.645 0 857.645

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

  per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -321.778 -305.705 -627.482

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 2.400.583 305.705 2.706.288

- cumulatieve reclassificaties 0 -305.705 -305.705

- cumulatieve afschrijvingen 1.613.180 0 1.613.180

Boekwaarde per 31 december 2021 787.404 0 787.404

Afschrijvingspercentage 10-40% 0,0%
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.15 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen Totaal

€ €

Stand per 1 januari 2021

Boekwaarde per 1 januari 2021 10.346.355 10.346.355

Mutaties in het boekjaar

 - verstrekte leningen 0 0

- resultaat deelnemingen 556.372 556.372

- correctie deelneming 2018 0 0

- vrijval voorziening deelnemingen 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0

- desinvesteringen

- oorspronkelijk bedrag 0 0

- terugstorting kapitaal 0 0

- cumulatieve aflossingen 0 0

  per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 556.372 556.372

Stand per 31 december 2021

Boekwaarde per 31 december 2021 10.902.727 10.902.727
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 0 4.236

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 1.984.120 1.116.556

Beschikbaarheidsbijdragen 0 0

Totaal 1.984.120 1.120.792

Toelichting:

12. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 13.387.087 14.085.070

Totaal 13.387.087 14.085.070

Toelichting:

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 889.772 449.269

Totaal 889.772 449.269

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige dienstverlening 20.660 134.837

Overige opbrengsten 1.909 46.684

Totaal 22.570 181.521

Toelichting:

De stijging van de aanvaardbare kosten WLZ is het gevolg een toename van onderaanneming.

De overige subsidies bevat een subsidie in het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg en Subsidieregeling praktijkleren van 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van € 0,9 miljoen.

De opbrengsten betreft de interne doorberekening van de kosten van de Holding aan de andere leden van de groepsmaatschappij.

In 2020 is een bedrag aan ontwikkelgelden verwerkt van € 63.700, daarnaast diverse eenmalige opbrengsten.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 4.357.272 4.342.046

Sociale lasten 635.102 693.698

Pensioenpremies 397.897 376.438

Andere personeelskosten 1.173.199 1.080.674

Subtotaal 6.563.471 6.492.856

Personeel niet in loondienst 2.847.358 1.867.214

Totaal personeelskosten 9.410.828 8.360.070

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Zorggebonden activiteiten 0,1 0,1

Niet-zorggebonden activiteiten 80,6 83,8

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 80,7 83,9

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0,0 0,0

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 434.834 657.696

Totaal afschrijvingen 434.834 657.696

De kosten van personeel niet in loondienst zijn in 2021 gestegen als gevolg van tijdelijke inhuur management, maar ook als gevolg van 

uitbreiding onderaanneming. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 703.722 130.609

Algemene kosten 4.787.263 5.629.322

Kosten Zorggroep 17.802 130.521

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.781 0

Onderhoud en energiekosten

- Onderhoud 12.801 186.667

- Energiekosten gas 21.983 20.494

- Energiekosten stroom 31.268 31.427

- Energie transport en overig 328 618

Subtotaal 66.380 239.207

Huur en leasing 794.073 658.314

Totaal overige bedrijfskosten 6.372.020 6.787.974

Toelichting:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten;

De kosten Kwaliteitsbudget zijn afgenomen met € 0,3 miljoen.

De kosten van ICT zijn in 2021 afgenomen met een bedrag van € 0,7 miljoen.

Onderhoud:

Huur en leasing:

BATEN/LASTEN

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 329 10.565

Rentelasten -66.195 -41.480

Totaal financiële baten en lasten -65.866 -30.915

Toelichting:

19. Resultaat deelnemingen

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Vastgoed 212.222 -550.318

ABC -304.447 -213.714

Klimop (50%) 344.150 256.100

Totaal resultaat deelnemingen 251.925 -507.932

Deze rente is in 2021 toegenomen als gevolg van hogere liquiditeiten en een hoger rentepercentage.

Per april 2020 is rente verschuldigd over het aanhouden van tegoeden in Rekening courant. 

Als gevolg van een gewijzigde verwerking van zorggrelateerde ICT systemen (domotica) zijn deze kosten afgenomen. Verantwoording 

vindt vanaf 2021 plaats in Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe Zorg. 

Door de toenemende lease (in plaats van koop) van inventarisgoederen neemt Huur en Leasing toe. 

Algemene kosten:

Als gevolg van een gewijzigde verwerking zijn deze kosten verantwoord in de enkelvoudige jaarrekening van de Holding. Voorheen 

vond verantwoording plaats in Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe Zorg.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.1.17 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

20. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

21. Gebeurtenissen na balansdatum

22. Resultaatbestemming

Het resultaat staat ter vrije beschikking.

Harderwijk, 24 mei 2022 ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G.

G.J.A. Veening

Raad van Bestuur

W.G. W.G.

K.J. Noorman, voorzitter J. Duenk

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

W.G. W.G.

H.A. Dijkstra M.F. van de Streek

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

W.G. W.G.

J.N. de Haas - de Vries H.F. Bloemendal

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

W.G.

E.L. Hooiveld

Raad van Toezicht

De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft de jaarrekening 2021 

vastgesteld op 24 mei 2022.

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft de jaarrekening 2021 

goedgekeurd op 24 mei 2022.

Er zijn geen gebeurtenissen na balasndatum die het gertrouwe beeld van de jaarekening materieel 

beinvloeden.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.2. OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen als bijlage.

Er is geen statutaire regeling inzake resultaatbestemming.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Zorggroep 
 Noordwest-Veluwe Holding 

Verklaring over de in de jaarverantwoording opgenomen jaarrekening 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding 
(of hierna: ‘de stichting’) te Ermelo (hierna: ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding per 
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling 
verslaggeving WTZi (RvW). 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021; 
2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2021; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-

geving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 
2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding 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. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrek-
kingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
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Verklaring over de in de jaarverantwoording opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverantwoording andere 
informatie, die bestaat uit: 

— het kwaliteitsjaarverslag; 

— de overige gegevens; 

— de bijlage verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 
over de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021; 

— de bijlage verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 
over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

— alle informatie bevat die op grond van de RvW en het verantwoordingsprotocol behorend bij 
de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 versie 1 d.d. 29 maart 2022 is 
vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere infor-
matie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW, de Nederlandse 
Standaard 720 en het verantwoordingsprotocol behorend bij de Subsidieregeling bonus zorg-
professionals COVID-19 versie 1 d.d. 29 maart 2022. 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 
de overige gegevens in overeenstemming met de RvW en het verantwoordingsprotocol behorend 
bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 versie 1 d.d. 29 maart 2022. 

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 jaar-
rekening in overeenstemming met de RvW. In dit kader is De raad van bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als De raad van bestuur noodzakelijk acht om het opma-
ken 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 de organisatie in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag-
gevingsstelsel moet De raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-
veronderstelling, tenzij De raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting 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 
de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van finan-
ciële verslaggeving van de stichting. 

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, waar-
door het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijker-
wijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van de 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 controlestan-
daarden, het Controleprotocol WNT 2021, 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 voldoen-
de 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 werk-
zaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslag-
geving 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 de 
Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de 
aandacht 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 controleverkla-
ring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de 
Stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
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— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aan-
sturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de 
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. 
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen. Op grond hier-
van hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de 
volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 
Arnhem, 25 mei 2022 
KPMG Accountants N.V. 
E.J. Preuter RA 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

5.3 BIJLAGEN
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

Zorgbonus

Zorgbonus 2020 Zorggroep Noordwest Veluwe Zorg en Holding

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 2081 € 3.745.800,00 95 € 166.250,00 2176 € 3.912.050,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 2045 € 2.045.000,00 2045 € 2.045.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 39 € 39.000,00 39 € 39.000,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 1.427.090,00 € 1.427.090,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 25.500,00 € 25.500,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 1.427.090,00 € 25.500,00 € 1.452.590,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 273.710,00 € 101.750,00 € 375.460,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Zorgbonus 2020 Advies en Behandelcentrum Noordwest Veluwe

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 91 € 163.800,00 6 € 10.500,00 97 € 174.300,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 78 € 78.000,00 78 € 78.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 6 € 6.000,00 6 € 6.000,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 37.654,00 € 37.654,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 4.500,00 € 4.500,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 37.654,00 € 4.500,00 € 42.154,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 48.146,00 € 0,00 € 48.146,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

In 2020 en 2021 is aan mederwerkers en aan personeel niet in loondienst een netto zorgbonus van respectievelijk € 1.000 en € 384,71 uitbetaald. Deze zorgbonus wordt middels een door de rijksoverheid beschikbaar gestelde subsidie 

gefinancierd. Onderstaande verantwoordingsformulieren zijn bij de rijksoverheid ingediend.

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

Zorgbonus 2020 Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep Noordwest Veluwe (Klimop)

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 52 € 93.600,00 0 € 0,00 52 € 93.600,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 53 € 53.000,00 53 € 53.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 28.844,00 € 28.844,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 28.844,00 € 0,00 € 28.844,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 11.756,00 € 0,00 € 11.756,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Zorgbonus 2021 Zorggroep Noordwest Veluwe Zorg en Holding

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 2180 € 1.509.606,40 50 € 33.662,00 2230 € 1.543.268,40

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 2104 € 809.429,84 2104 € 809.429,84

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 26 € 10.002,46 26 € 10.002,46

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 419.742,00 € 419.742,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 10.964,00 € 10.964,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 419.742,00 € 10.964,00 € 430.706,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 280.434,56 € 12.695,54 € 293.130,10

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

Zorgbonus 2021 Advies en Behandelcentrum Noordwest Veluwe

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 95 € 65.785,60 6 € 4.039,44 101 € 69.825,04

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 85 € 32.700,35 85 € 32.700,35

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 33.085,25 € 4.039,44 € 37.124,69

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) 0

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Zorgbonus 2020 Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep Noordwest Veluwe (Klimop)

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 50 € 34.624,00 0 € 0,00 50 € 34.624,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 48 € 18.466,08 48 € 18.466,08

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 16.157,92 € 0,00 € 16.157,92

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal
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