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Inleiding 

In dit bestuursverslag legt Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest (verder Pieter van Foreest) te 

Delft verantwoording af over het algemene beleid en de resultaten over het jaar 2018. 

Krachtens de WTZi publiceert Pieter van Foreest naast dit bestuursverslag de wettelijke verplichte 

gegevens, waaronder de posten uit de jaarrekening, via DigiMV. Naast dit bestuursverslag verantwoordt 

Pieter van Foreest zich ook in het kwaliteitsjaarverslag over kwaliteit en veiligheid. Daarnaast informeert 

Pieter van Foreest middels dit bestuursverslag zijn belanghebbenden over ontwikkelingen, resultaten en 

plannen. 

In dat kader wordt in het bestuursverslag ook informatie verstrekt over de activiteiten van  de 

Cliëntenraad, Ondernemingsraad, VVAR en Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft heeft het bestuursverslag 

2018 goedgekeurd op 28 mei 2019. 
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Voorwoord 

In dit bestuursverslag rapporteren wij over de activiteiten en resultaten in 2018 van Stichting 

Zorginstellingen Pieter van Foreest ( Pieter van Foreest).  Hierbij baseren wij ons op de 

meerjarenstrategie 2018-2020, het jaarplan 2018 van Pieter van Foreest en de jaarplannen van de 

divisies, diensten en afdelingen.   

Onze visie op zorg is leidend voor de manier waarop wij onze zorg aanbieden en voor de manier waarop 

wij onze organisatie inrichten. Daarmee dus ook voor de inhoud van onze beleidsplannen. In dat opzicht 

verantwoorden wij ons in dit bestuursverslag over de wijze waarop wij in 2018 vanuit onze visie 

gehandeld hebben.   

Wij constateren dat er in toenemende mate een beroep gedaan wordt op onze zorg en diensten. Hoewel 

er  nuanceverschillen bestaan tussen de gemeenten in onze regio is het algemene beeld dat er sprake is 

van een toenemende vergrijzing. Mensen blijven langer thuis wonen hetgeen mogelijk is door een 

combinatie van mantelzorg en professionele zorg. Deze ontwikkelingen hebben in het verslagjaar geleid 

tot een toenemende druk op onze wachtlijsten en de gecontracteerde productieplafonds.   

In lijn met onze visie, één van de kernwaarden is immers ‘Samen’, werkt Pieter van Foreest intensief 

samen om binnen deze ontwikkelingen passende zorg en diensten te leveren. Voorbeelden hiervan zijn 

de samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis om cliënten snel vanuit de spoedeisende hulp over 

te nemen op tijdelijk verblijf plaatsen binnen Pieter van Foreest en de respijtzorgvoorziening Strandgoed 

in Ter Heijde die wij samen met Careyn, de gemeenten, stichting HINT en DSW hebben ontwikkeld.  

De toenemende zorgvraag en de schaarste op de arbeidsmarkt dagen ons uit om voortdurend te werken 

aan ontwikkeling en vernieuwing van het zorgaanbod en een efficiënte inrichting van onze 

bedrijfsprocessen. Pieter van Foreest is een gezonde zorgorganisatie, met veel creativiteit en energie en 

vanuit die basis kunnen wij in de komende jaren blijven investeren in nieuwe voorzieningen en moderne 

technologische toepassingen. Maar bovenal investeren wij in werkplezier van onze medewerkers en 

vrijwilligers en ruimte om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Samen staan we voor onze cliënten! 

Kwaliteit van zorg wordt gerealiseerd in het persoonlijk contact tussen cliënten, mantelzorgers, 

medewerkers en vrijwilligers. In het afgelopen jaar hebben wij weer mooie stappen voorwaarts gezet met 

de introductie van persoonsgericht werken. Jezelf kunnen zijn en aandacht voor kwaliteit van leven, daar 

gaat het om. Iedereen die daaraan, elke dag weer, een bijdrage levert verdient een groot compliment en 

veel waardering. Met liefdevolle aandacht en in samenspraak met elkaar gaan wij in 2019 door op het 

ingeslagen pad.   

Diny de Bresser 
Bestuurder 
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Hoofdstuk 1 Bestuur en toezicht 

1.1 Bestuur 

Met ingang van 1 juni 2015 is mw. A.A.H.M. de Bresser aangesteld als bestuurder (in de éénhoofdige 

raad van bestuur) van Pieter van Foreest. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de 

statuten en zijn nader uitgewerkt in een reglement van de raad van bestuur dat door de raad van toezicht 

is vastgesteld.  

De aandacht van het bestuur en de medewerkers van Pieter van Foreest is allereerst gericht op het 
bieden van goede zorg aan de cliënten. Een heldere visie op zorg is daarbij van cruciaal belang omdat 
onze visie  fungeert als leidraad en als toetssteen voor alles dat wij doen.  

Wij zijn Pieter van Foreest 

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je 

daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Óók als je hulp en 

ondersteuning nodig hebt. 

Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Dáár staan we voor. Of je nu thuis 

woont of bij Pieter van Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat 

wij je leven overnemen. 

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, 

vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met 

elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen. 

Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter. 

Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. 

Hoe je contact maakt. Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij 

continue aandacht voor. 

We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. 

Ruimte voor nieuwe initiatieven. En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar 

iedereen zichzelf kan zijn. 

Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. Met z’n allen. 

En met iedereen die meedoet. Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t. 

Wij zijn Pieter van Foreest 
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In deze visie staan drie kernwaarden centraal: Samen, Jezelf zijn en Boven verwachting. Daarbij geldt 

dat Pieter van Foreest er voor kiest om zich te committeren aan de publiek gefinancierde zorg- en 

dienstverlening aan cliënten (ouderen) in de regio Delft, Westland, Midden Delfland en Pijnacker-

Nootdorp. Pieter van Foreest zal de komende jaren daarin nog meer een netwerkspeler worden. In het 

netwerk van de individuele cliënt, de mantelzorger, als ook in het netwerk samenwerkingspartners, in de 

wijk en in de gemeenschap. 

Strategisch plan 2018-2020 

Bij het bepalen van de strategische doelen voor de periode 2018-2020  is  aangesloten bij onze visie, bij 

de aandacht voor kwaliteit van leven en het welbevinden voor onze cliënten en rekening houdend met de 

veranderende wereld om ons heen. Met het strategisch plan 2018 – 2020 heeft Pieter van Foreest een 

herkenbare en stabiele koers gekozen die aansluit bij ontwikkelingen in de maatschappij en bij de 

verwachtingen binnen de organisatie.  

In het strategisch plan zijn zes speerpunten gekozen  

voor de periode 2018-2020: verbonden zijn met de buurt, 

vangnet tijdelijk verblijf, zorginnovatie/nieuwe  

technologieën/onderzoek, deskundige ondersteuning, 

toegankelijkheid en snelle informatie, vakmanschap 

en empowerment en leiderschap. 

In het verslagjaar werd een zestal programma’s uitgevoerd 

die aansluiten op de bovenvermelde zes speerpunten.  

Deze programma’s  zijn opgenomen in het jaarplan 2018.  

Daarmee is de uitvoering van de strategie ingebed  

in de jaarlijkse planning- en control- cyclus. 
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Organisatiestructuur en planning & control cyclus  

In het verlengde van de inrichting van de organisatiestructuur zijn in 2016 reorganisatieplannen voor de 

centrale diensten opgesteld voor de professionalisering van de dienstverlening en ter reducering van de 

kosten. In 2018 zijn deze reorganisatieplannen volgens plan grotendeels afgerond. Een deel van deze 

plannen, die betrekking hebben op de afdeling Facilitair en Huisvesting, wordt per januari  2019 

ingevoerd. 

De planning & control cyclus start jaarlijks met de publicatie van een kaderbrief die de basis vormt voor 

het opstellen van het jaarplan en de begroting van het volgend jaar. Gedurende het jaar worden elke 

maand maandrapportages over de exploitatie gepubliceerd.  Elk kwartaal vinden kwartaalgesprekken 

plaats met alle leidinggevenden over de resultaten ten aanzien van kwaliteit,, personeel en financiën. De 

raad van bestuur verantwoordt zich elk kwartaal  tegenover de raad van toezicht over kwaliteit, 

personeelsontwikkeling, financiën,  de voortgang van de uitvoering  van het strategische beleid en het 

jaarplan.  
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1.2 Toezicht 

De raad van toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht houdt toezicht 

op het maatschappelijk functioneren van Pieter van Foreest, de wijze waarop de raad van bestuur de 

organisatie bestuurt en op de algemene gang van zaken binnen Pieter van Foreest. Daarnaast fungeert 

de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor de raad van bestuur.  

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van 

Pieter van Foreest. De statuten vormen, vanuit het perspectief van governance, een samenhangend 

geheel met het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de raad van bestuur. In deze 

reglementen wordt een aantal artikelen uit de statuten nader uitgewerkt. 

De raad van toezicht kent drie commissies; een remuneratiecommissie, een commissie financiën & 

vastgoed en een commissie kwaliteit & veiligheid. De remuneratiecommissie kwam dit jaar eenmaal 

bijéén. De commissie financiën & vastgoed vergaderde vier maal en de commissie kwaliteit & veiligheid 

tweemaal. Om de positie en werkwijze van de commissies te verhelderen heeft de raad van toezicht 

reglementen voor de commissies.   

Ten behoeve van het opstellen van de agenda voor haar vergaderingen maakt de  raad van toezicht 

gebruik van een informatieprotocol waarin is vastgelegd hoe de raad van toezicht wordt geïnformeerd 

over een onderwerp en een cyclische actieregister waarin is vastgelegd welk onderwerp op welk moment 

geagendeerd wordt.   

1.2.1 Samenstelling Raad van Toezicht 

De raad van toezicht  werd in het verslagjaar gevormd door: 

Naam Functie/portefeuille Bijzonderheden 

De heer mr. J. H. Oosters Voorzitter raad van toezicht 

Algemeen bestuur 

Remuneratie (voorzitter commissie) 

Mevrouw dr. W.M. Nijdam Lid raad van toezicht 

Kwaliteit & veiligheid  (voorzitter commissie) 

De heer Prof. dr. P. Hogendoorn Lid raad van toezicht 

Kwaliteit & veiligheid  (lid commissie) 

Mevrouw drs. M. Vogelzang Lid raad van toerzicht/ vice voorzitter 

Financiën & vastgoed  (lid commissie) 

Remuneratie (lid commissie)  

De heer drs. P. Zevenbergen Lid raad van toezicht 

Financiën & vastgoed  (voorzitter commissie) 

Toegetreden per 15 

januari 2018 

De heer drs. M. Boon RC Lid raad van toezicht 

Financiën &  vastgoed (voorzitter commissie) 

Teruggetreden per 1 

maart 2018 i.v.m. 

bereiken maximale 

zittingstermijn 

Mevrouw drs. J. van Antwerpen Lid raad van toezicht 

Financiën & vastgoed (lid commissie) 

Teruggetreden per 1 

maart 2018 i.v.m. 

bereiken maximale 

zittingstermijn 
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1.2.2 Onderwerpen en besluiten Raad van Toezicht 

In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht zes keer in aanwezigheid van de bestuurder. 

Daarbij werden de volgende onderwerpen ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht: 

• het bestuursverslag 2017, de jaarrekening 2017 en het accountantsverslag,

• de jaarrekening 2017 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3,

• het jaarplan en de begroting 2019 Pieter van Foreest,

• begroting 2019 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3

• geactualiseerd treasurystatuut,

• reserveringsovereenkomst Spoorzone

Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen besproken: 

• kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2018 en 2019,

• plan van aanpak besteding extra middelen verpleeghuiszorg,

• actualisatie meerjarenraming intramurale capaciteit,

• kwartaalverantwoordingen; financieel en jaarplan,

• governance en zelfevaluatie,

• AVG,

• risicomanagement,

• voortgang uitvoering roadmap ICT,

• doorontwikkeling medezeggenschap en samenspraak cliënten,

• jaaroverzicht 2017 vertrouwenspersonen,

• haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw Spoorzone

• kaderbrief 2019

• financiële meerjarenraming

• kwaliteitsverslag  verpleeghuiszorg 2017

• voortgang strategisch huisvestingsplan

• strategisch personeelsbeleid

• zorgverkoop  2019

• rapportage interim controle accountant
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1.3 Governancecode 

Raad van bestuur en  raad van toezicht werken volgens de Zorgbrede Governance Code. In april 2018  

heeft  een bijeenkomst van de raad van toezicht plaatsgevonden die exclusief gewijd was aan het  thema 

governance.  Tijdens deze bijeenkomst heeft de raad van toezicht haar functioneren geëvalueerd. 

Daarnaast  hebben raad van toezicht  en raad van bestuur afspraken gemaakt over de  inrichting van de 

governance binnen Pieter van Foreest.  Daarbij zijn de volgende  onderwerpen besproken: 

• de samenstelling van de commissies,

• de reglementen van de commissies,

• compliance aan de zorgbrede governance code,

• de inhoud van het informatieprotocol,

• werkbezoeken,

• contacten met de medezeggenschapsorganen,

• planning van de zelfevaluaties,

• de timing van het bepalen van de strategische toezichtagenda,

• de inhoud van de toezichtagenda,

• het rooster van aftreden,

• vooroverleg ter voorbereiding op de vergaderingen,

• risicomanagement

In het verslagjaar is het scholingsregister van de raad van toezicht geoptimaliseerd. Een afvaardiging van 

de raad van toezicht heeft in het verslagjaar overlegd met de ondernemingsraad en centrale 

cliëntenraad. De raad van toezicht heeft deelgenomen aan de jaarlijkse themabijeenkomst met bestuur, 

medezeggenschapsorganen, directie en management.  
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Hoofdstuk 2 Beleid, inspanningen en prestaties 

2.1 Prestatie-indicatoren 

Sinds een aantal jaren stuurt en monitort Pieter van Foreest de operationele resultaten met behulp van 

indicatoren. In 2018 waren er prestatie-indicatoren voor: kwaliteit, productie, kosten, verzuim, 

functioneringsgesprekken en digitale leeromgeving (DLO). 

Onderwerp Indicator Resultaat 

Kwaliteit De uitkomsten van de tevredenheidsmetingen van 

cliënten in de langdurige zorg is gemiddeld per locatie 

minimaal een 7.5 en voor de locaties Bieslandhof, 

Stefanna en De Kreek zijn de uitkomsten op het 

onderdeel bejegening hoger dan in 2016. 

 Is behaald. 

Voor alle cliënten is de contactpersoon binnen Pieter 

van Foreest vastgelegd in het dossier. 

Is behaald. 

Van alle cliënten is het Nedap dossier volledig in gebruik 

inclusief een actueel zorgplan. 

Alle cliënten hebben een 

Nedap dossier. Evaluatie van 

de zorgplannen vindt volgens 

planning plaats.  

Op alle intramurale afdelingen die WLZ gefinancierd zijn, 

vinden in 2018 minimaal twee familiebijeenkomsten 

plaats. 

Is behaald. 

Minimaal 35% van de naastbetrokkenen van de divisie 

WZB en 20% van de naastbetrokkenen van de  

divisie Thuis zijn actief op Caren Zorgt. 

Is behaald. 

Divisie WZB is 80%. 

Divisie Thuis 39%. 

Productie Productie is conform begroting gerealiseerd: per team, 

locatie en divisie, per bekostigingssoort / 

productieafspraak. 

Er is overgeproduceerd en 

deze productie is  niet volledig 

gefinancierd. 

Kosten De exploitatie vindt binnen budget plaats; in de juiste 

verhouding tot de gerealiseerde productie. 

De exploitatie vond niet binnen 

budget plaats. Met name de 

kosten van PNIL overschreden 

de begroting. 

Verzuim In 2018 is het ziekteverzuimpercentage gemiddeld 

maximaal 4.5%. De gemiddelde meldingsfrequentie is 

maximaal 1. 

Het gemiddelde verzuim was 

hoger dan de interne norm: 

6.07%. De meldingsfrequentie 

was 1.  

Functioneri

ngs-

gesprekken 

Met minimaal 70% van de medewerkers is een 

functionerings- of ontwikkelgesprek  gevoerd waarvan 

het verslag is opgenomen in het centrale 

personeelsdossier. 

Is niet volledig behaald 

vanwege grote span of control 

in bepaalde onderdelen van de 

organisatie. 

Digitale 

Leer- 

Omgeving 

M.i.v. 2017 zijn alle medewerkers zelf verantwoordelijk

voor het op peil houden van hun deskundigheid  en

bekwaam-heid. De scholing voor risicovolle handelingen

en bedrijfs-hulpverlening wordt in de DLO gevolgd. Op

31-12-2018 hebben alle medewerkers, die o.b.v. de

functie deze scholing moeten volgen, de scholingen voor

RVBH en BHV in de digitale leeromgeving gevolgd.

De scholing voor voor-

behouden handelingen en 

BHV wordt in de DLO gevolgd,  

82% van de medewerkers die 

daarvoor in aanmerking komen 

heeft de BIG scholing met 

goed gevolg afgerond of is nog 

bezig met de scholing en voor 

BHV is 70% gecertificeerd. 
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2.2 Klant en markt 

Strategische programma’s 

In het verslagjaar is binnen het programma Toegankelijkheid 

en snelle informatie’ een  marktonderzoek en een verwijzersonderzoek  

uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn eind 2018 vertaald in een  

marketingadvies waarover in 2019 besloten zal worden nadat het  

advies binnen de organisatie besproken is. Voorts is er een begin gemaakt 

met het optimaliseren van de internetsite door het aanbrengen van  

onderscheid  tussen de informatie die getoond wordt op intranet en internet.  

Uitgangspunt is dat intranet de vindplaats wordt van professionele informatie  

voor medewerkers en dat alle overige relevante informatie voor (toekomstige) 

cliënten, mantelzorgers en medewerkers over (het  aanbod van) Pieter van  

Foreest op internet beschikbaar is. In dat kader zal in 2019 besloten worden  

over de ICT omgeving voor intranet. Het Klantcontactcentrum fungeerde  

als vraagbaak voor klanten en medewerkers. 

Programma deskundige ondersteuning 

In het kader van het programma “Deskundige ondersteuning” werden, als onderdeel van een 

meerjarenprogramma, in 2018 de laatste locaties geschoold in Persoonsgerichte Werken en 

Dementia Care Mapping. Tijdens een themabijeenkomst heeft een aantal leden van cliëntenraden 

en andere geïnteresseerden zich met veel energie en enthousiasme verdiept in de wijze waarop 

Persoonsgericht Werken en Dementia Care Mapping van meerwaarde voor cliënten en familie kan 

zijn. Voorlichting en instructie over persoonsgericht werken is een vast onderdeel van de centrale 

introductiebijeenkomst en de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers. In 2018 werd een begin 

gemaakt met de invoering in de Ontmoetingscentra. Deze activiteiten lopen door in 2019. Daarnaast 

zal aandacht besteed worden aan verdieping op dit thema en scholing van nieuwe medewerkers. 

Onderdeel van het programma Deskundige Ondersteuning is het doelgroepenbeleid van Pieter van 

Foreest dat een tweeledig doel heeft: voldoen aan de gangbare kwaliteit van zorg voor een 

doelgroep en vervolgens het overstijgen van hetgeen gangbaar is voor een bepaalde doelgroep. 

overstijgt. In dit kader richt Pieter van Foreest zicht op de volgende doelgroepen: jonge cliënten met 

dementie, cliënten die een CVA hebben gehad,  cliënten in de palliatieve fase, en cliënten met 

gerontopsychiatrische problematiek. In het verslagjaar werd het huidige aanbod van Pieter van 

Foreest in kaart gebracht, werd het aanbod beschreven en beoordeeld in het licht van hetgeen 

gangbare zorg is. Dit programma krijgt een vervolg in 2019. 

Programma Vangnet tijdelijk verblijf 

Als onderdeel van het programma “Vangnet Tijdelijk Verblijf” zijn de verwijzers en de burgers  

geïnformeerd over de vormen van tijdelijk verblijf die Pieter van Foreest biedt en hoe deze aan te 

vragen. In november 2017 is een pilot gestart om cliënten die op de SEH van Reinier de Graaf 

Gasthuis (RdGG) waren, en niet naar huis konden, over te nemen op tijdelijk verblijf bij Pieter van 

Foreest  in plaats van in het ziekenhuis. Deze pilot liep door in 2018 en is in april zeer positief 

geëvalueerd. In plaats van de beoogde 30% werd 65% van deze doelgroep niet meer opgenomen in 

het ziekenhuis. Besloten is deze werkwijze voort te zetten als reguliere werkwijze, zeven dagen per 

week tussen 8.30u en 23u, waarna er in 2018 in totaal 117 cliënten zijn direct zijn overgenomen van 

de SEH.  Aansluiten zijn met de samenwerkingspartners de eerste stappen gezet om een aantal 

projecten te definiëren om te voorkomen dat ouderen onnodig naar de SEH worden gestuurd. 
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Programma ‘Verbinden in de buurt’ 

Voor wat betreft het strategie programma “Verbinden in de buurt” is in 2018 een uitgebreide 

inventarisatie gemaakt om alle initiatieven die al plaatsvinden bij elkaar te brengen. Gebleken is dat 

er al veel activiteiten zijn waarbij mensen uit de wijken worden uitgenodigd om mee te doen. De 

cliëntenraden zijn enthousiast om hiermee aan te slag te gaan. In het verslagjaar is gekozen om de 

initiatieven te verbreden door met ondersteuning van een extern bureau een creatieve aanpak te 

kiezen. In 2019 wordt aan de slag gegaan waarbij leden van cliëntenraden samenwerken met 

medewerkers uit de hele organisatie.  

Cliënttevredenheid 

In 2018 was de gemiddelde score van Pieter van Foreest op Zorgkaartnederland.nl  voor 

intramurale zorg 8.6 en voor thuiswonende cliënten 8.9. Pieter van Foreest werd door 95% van de 

respondenten aanbevolen voor intramurale zorg en door 100% van de respondenten voor 

extramurale zorg. 

Daarnaast vindt voorafgaand aan elke multidisciplinaire zorgplanbespreking binnen de divisie WZB 

een meting van cliënttevredenheid plaats. De uitkomst van de meting wordt besproken tijdens de 

zorgplanbespreking en kan leiden tot bijstelling van het zorgplan of het overige beleid ten aanzien 

van de cliënt. Periodiek worden de resultaten van deze zogenaamde MDO metingen middels een 

overzicht gepubliceerd. Deze overzichten worden o.a. aan de raad van toezicht en de centrale 

cliëntenraad verstrekt.  
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Zorgboerderij Buitengewoon 3 

Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3 is een volledige dochter van Stichting Zorginstellingen van 

Pieter van Foreest en is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een agrarische achtergrond 

dan wel affiniteit met het buitenleven. Sinds de opening medio 2017 is er veel aandacht besteed aan 

de doorontwikkeling van tal van thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg.  Ook in 2018 was 

kwaliteit een zeer belangrijk thema waarbij er enerzijds werd geïmplementeerd en anderzijds werd 

de implementatie in 2019 voorbereid. Het betrof o.a. de volgende thema’s waarbij het steeds de 

uitdaging was om de visie op kleinschalige zorg op een evenwichtige wijze te verbinden met 

kwaliteit en veiligheid van zorg: 

• hygiënebeleid; optimaliseren op basis extern advies,

• multidisciplinair overleg: optimaliseren cyclus,

• Prezo certificering: voorbereiden op aanmelding voor certificering,

• Wet Zorg en Dwang: impactanalyse,

• Protocollen inzake veiligheid: opstellen en implementeren,

• BHV: voorbereiden en uitvoeren ontruimingsoefeningen,

• Zorg voor de Vrijheid: voorbereiden verwerven waarborgzegel fixatievrije instelling,

• Medicatieveiligheid: optimaliseren beleid,

• Veilig Incidenten Melden: voorbereiden melden via nieuw meldingssysteem,

• Activiteitenprogramma: uitbreiden activiteiten voor bewoners en familie,

• Familieparticipatie: in 2018 vonden twee familiebijeenkomsten plaats,

• Meten cliënttevredenheid: voorbereiden en invoeren metingen voorafgaand aan het

multidisciplinaire overleg.

Op Zorgkaart Nederland wordt de zorgboerderij gewaardeerd met een 9.7. Daarbij moet worden 

aangetekend dat het aantal beoordelingen nog beperkt is omdat de zorgboerderij medio 2017 is 

geopend en de gemiddelde verblijfsduur anderhalf jaar bedraagt. Opvallend is dat familie zeer 

betrokken is bij de zorgboerderij. Dit blijkt uit de opkomst tijdens de familiebijeenkomsten maar ook 

uit het feit dat familie veelal als vrijwilliger betrokken blijft bij de zorgboerderijn na het overlijden van 

de bewoner.   
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2.3 Beleid, kwaliteit en veiligheid 

2.3.1 Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg 

Zoals landelijk overeengekomen heeft Pieter van Foreest een kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2018 

opgesteld. Over de uitvoering van dit plan verantwoordt Pieter van Foreest zich in een separaat 

kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg 2018.  In dit bestuursverslag wordt met name ingegaan op de 

inhoud van de paragraaf Kwaliteit en Veiligheid uit het jaarplan 2018 van Pieter van Foreest als 

geheel. De inhoud van deze paragraaf vertoont een zekere overlap met de inhoud van het 

kwaliteitsjaarplan verpleeghuiszorg 2018.   

2.3.2 Algemeen beleid 

Boven Verwachting Prijs  

In het verslagjaar werd voor de derde maal de uitreiking van de Boven Verwachting Prijs voorbereid. 

Deze prijs is bestemd voor hét idee waarmee de kwaliteit van leven van de cliënten kan worden 

verbeterd. Deze prijs is mogelijk gemaakt door het Klein Breteler Fonds dat € 10.000,- beschikbaar 

stelt waarmee het winnende team het idee kan realiseren. Daarnaast ontvangt het winnende team 

een cheque van € 1000,- om samen te besteden aan een leuk uitje. In 2018 waren er 11 

inzendingen. De jury heeft drie genomineerden gekozen die allen tijdens de nieuwjaarsreceptie 

2019 een pitch hebben gegeven. Daarna maakte de jury de jury bekend de prijs uit te reiken aan 

twee genomineerden; “Een week in de Kreek/Sonnevanck” en “De reis van de Bieslandhof”. Beide 

ontvingen € 5.000,- om hun idee te realiseren.  

Bij het project ‘Een week in de Kreek/Sonnevanck’ leren medewerkers tijdens een training 

geluksmomentjes uit hun dagelijks werk te fotograferen waar ze met trots naar kijken. Via het 

weekbord vinden de mooiste foto’s hun weg naar bewoners en familie.  De Reis van de Bieslandhof’ 

is een schilderdoek van 40 meter gevestigd op twee rollen. Hierop zijn vele verhalen geschilderd. 

Om dit bijzondere project te kunnen bewaren en te delen wordt er een reisverslag in boekvorm 

gemaakt. 
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Veilig Incidenten Melden 

In het verslagjaar werd een nieuw systeem geselecteerd ter ondersteuning van het melden van 

incidenten inzake cliënten en medewerkers. Het systeem ondersteunt ook het genereren van 

managementinformatie over deze meldingen zodat trends gesignaleerd kunnen worden en 

verbeteringen ingezet en gemonitord kunnen worden. Dit nieuwe systeem werd in de laatste 

maanden van 2018 ingevoerd bij drie pilotafdelingen. De overige afdelingen volgen in het eerste 

kwartaal van 2019. 

Calamiteitenonderzoek 

Ten behoeve van het onderzoeken van (ernstige) incidenten, het uniformeren c.q. objectiveren van 

onderzoek heeft de raad van bestuur een calamiteitencommissie ingesteld. Deze commissie voert 

op uniforme wijze onderzoek uit via de Prisma Plus methodiek en rapporteert in een uniform format. 

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd moet plaatsvinden en het maken van een feitenrapportage.  Het onderzoek ka tevens een 

bijdrage leveren aan het leren van fouten en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.  

Veilige gegevensverwerking 

De activiteiten die in 2017 zijn gestart,  zijn in 2018 afgerond zodat Pieter van Foreest voldoet aan 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderdeel van de activiteiten was het beleggen van 

de rol van functionaris gegevensbescherming bij de bestuurssecretaris. Een belangrijk onderdeel 

van de inspanningen was een campagne op de locaties en intranet om het bewustzijn te vergroten 

dat het gedrag van medewerkers van grote invloed is op de veiligheid van de gegevensverwerking. 

Samenhangend met de invoering van een nieuw HRM/Payroll systeem werd een privacy impact 

analyse uitgevoerd. Dit systeem is opgenomen in het verwerkingsregister.    

Zorg voor vrijheid 

In het kader van Zorg voor Vrijheid heeft Pieter van Foreest de ambitie om een fixatievrije instelling  

te zijn en in dat kader drie sterren te verwerven van het gelijknamige keurmerk. Nadat in 2017 twaalf 

locaties de tweede ster en vijf locaties de eerste ster hebben verworven, zijn eind 2018 alle locaties 

op één na aangemeld voor de externe audit voor drie sterren.   

Pieter van Foreest beschikt over vijf auditoren die zijn opgeleid om binnen Pieter van Foreest en bij 

andere instellingen te auditeren. 
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Kwaliteitskeurmerken  

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem  

voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat 

helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de 

normen voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt 

dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden. 

Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers 

en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet 

primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in 

een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken 

vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). Alle onderdelen van 

Pieter van Foreest beschikken over een certificaat en Eind 2018  

beschikte Pieter van Foreest over 16 gouden en 3 zilveren PREZO Keurmerken. 



2.3.3 Klachtenfunctionarissen 

Pieter van Foreest heeft twee klachtenfunctionarissen (die elk 20 uur per week werken) die op 

onafhankelijke wijze de klachtenopvang, -bemiddeling en -behandeling vorm geven conform de 

klachtenregeling van zorginstellingen Pieter van Foreest,. In 2018 is een nieuwe 

klachtenfunctionaris gestart wegens het vertrek van één van de klachtenfunctionarissen.  

De klachtenfunctionarissen hebben elk een eigen (geografisch) aandachtsgebied en nemen elkaar 

bij afwezigheid waar. Als de klachtbehandeling dit noodzakelijk maakt, onderhouden de 

klachtenfunctionarissen onder andere contacten met managers, leidinggevenden van de 

verschillende disciplines binnen de afdelingen en locaties, de Centrale Cliëntenraad, lokale 

Cliëntenraden als ook met externe partijen. 

De klachtenfunctionarissen verstrekten elk kwartaal een geanonimiseerd overzicht per locatie/dienst 

aan de betreffende manager zodat dit kan worden besproken in het kwartaalgesprek.  Deze  

overzichten zijn ook toegestuurd aan de directeuren voor de  “eigen” organisatieonderdelen . 

Daarnaast heeft de bestuurder deze overzichten ieder kwartaal ontvangen. Na afloop van het 

verslagjaar verscheen het  jaarverslag van de klachtenfunctionarissen. Dit verslag werd besproken 

in het bestuursoverleg, de verschillende managementteams, in het jaaroverleg met de 

klachtencommissie en werd verstrekt aan de Centrale Cliëntenraad en de raad van toezicht. 

In 2018 werden 213 klachten in behandeling genomen hetgeen een afname van 7 klachten ten 

opzichte van 2017 is. De meeste klachten werden ingediend door familie, op afstand gevolgd door 

cliënten. In de onderstaande tabel is de aard van de klachten gespecificeerd: 

Onderwerp 

WZB Thuis Concern Totaal 

PvF 

Totaal 

PvF 

Totaal 

PvF 

2018 2018 2018 2018 2017 2016 

Bejegening 16 17 3 36 15 29 

Communicatie 10 15 0 25 27 20 

Deskundigheid 26 12 0 38 49 34 

Betrouwbaarheid 28 35 3 66 67 77 

Beschikbaarheid 12 6 1 19 18 10 

Bereikbaarheid 0 2 0 2 0 2 

Omgevingsfactoren 

(huisvesting) 

23 2 0 25 28 28 

Samenwerking 0 0 0 0 0 0 

Overig 1 0 1 2 2 9 

Totaal 116 89 8 213 206 209 

Het onderwerp betrouwbaarheid scoort het hoogst als het gaat om de aard van de klachten (zowel 

intra- als extramuraal). V.w.b. de divisie Thuis lijken deze klachten vooral te maken te hebben met 

verwachtingen die cliënten hebben ten aanzien van de medewerker die komt, de zorgtijden en de 

manier van werken. Deze onderwerpen worden ook genoemd onder het kopje ‘communicatie’.  

V.w.b. de divisie WZB is er geen duidelijke lijn te ontdekken; de klachten in deze categorie zijn

divers.
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Voorts is de toename van klachten bij de dienst ‘Hulp bij Huishouden’, in vooral de zomerperiode, 

opvallend waarbij de rode draad was:  het niet (op de juiste dag) komen van de hulp; communicatie 

en bereikbaarheid met en vanuit het kantoor. De klachtenfunctionarissen hebben overleg gevoerd 

over de klachten met de verantwoordelijk manager hetgeen heeft geleid tot verbetermaatregelen.  

In het laatste kwartaal van 2018 werd een afname van het aantal klachten over Hulp bij het 

Huishouden gesignaleerd.    

2.3.4 Klachtencommissie 

De klachtencommissie is ingesteld op basis van de Klachtenregeling van Pieter van Foreest. De 

klachtencommissie behandelt op basis van de op 1 april 2017 gewijzigde klachtenregeling de 

klachten op grond van de Wkkgz, Bopz en Wmo. De klachtencommissie brengt advies uit over 

klachten op basis van WMO en WGBO aan de zorgaanbieder, die vervolgens een besluit neemt 

over de klacht. In geval van een BOPZ klacht doet de klachtencommissie een bindende uitspraak.  

Samenstelling klachtencommissie 

De klachtencommissie bestond op 1 januari 2018 uit: 

Dhr. mr. drs. J.W. Heringa, onafhankelijk voorzitter en jurist 

Mw. mr. dr. R.E. van Hellemondt, vice-voorzitter en jurist 

Mw. drs. M.P. Hommes-Volker, lid met achtergrond zorg 

Dhr. J.J. Franke, onafhankelijk lid 

Mw. drs. I. Kroon, lid/specialist ouderengeneeskunde 

Overeenkomstig artikel 6 van de klachtenregeling zijn de leden onafhankelijk en niet werkzaam bij 

Pieter van Foreest.  

In 2018 werd gezocht naar een lid met verpleegkundige achtergrond op voordracht van de Centrale 

Cliëntenraad (CCR). Dit heeft geresulteerd in een benoeming van mw. A. de Koningh per  

14 januari 2019. 

De werkzaamheden van de klachtencommissie worden voorbereid en ondersteund door een 

ambtelijk secretaris, werkzaam bij Pieter van Foreest, mw. mr. N.J. Zilverentant.  

Klachten 

In het verslagjaar werden zes klachten ingediend, waarvan twee klachten werden behandeld in een 

hoorzitting.   

De eerste klacht had betrekking op de zorgverlening en bestond uit zeven onderdelen. De 

klachtencommissie adviseerde drie onderdelen gegrond, drie gedeeltelijk gegrond en één 

ongegrond te verklaren. De raad van bestuur heeft dit advies gevolgd, inclusief het advies van de 

klachtencommissie over de inzet van een mediator om de samenwerking en communicatie met de 

vertegenwoordiger van de cliënt te verbeteren. 

Ten aanzien van de tweede klacht adviseerde de klachtencommissie tot gegrondverklaring van de 

klacht. Daarnaast adviseerde de klachtencommissie een onderzoek naar de besluitvorming over het 

voorschrijven van het medicijn in te stellen zodat de organisatie daar van kan leren. De raad van 

bestuur heeft beide adviezen overgenomen. 

De overige klachten werden na overleg met de klager behandeld door de klachtenfunctionarissen, 

de raad van bestuur, de directeuren of het locatiemanagement. 
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Jaarvergadering 

De klachtencommissie kwam op 15 maart 2018 bijeen voor de jaarvergadering. Voor de leden van 

de klachtencommissie is het van belang om een beeld te hebben van de ontwikkelingen in de 

organisatie en daartoe was ook de bestuurder aanwezig. De bestuurder gaf een korte toelichting op 

de ontwikkelingen binnen Pieter van Foreest aan de hand van het jaarplan 2018. De verwachting 

werd uitgesproken dat de vaststelling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wellicht tot meer 

klachten zou kunnen leiden.  Ook het niet kunnen plaatsen van een cliënt in een langdurige zorg 

locatie  na tijdelijk verblijf zou tot meer klachten kunnen leiden.  

Tijdens de jaarvergadering is gesproken over de samenstelling van de klachtencommissie.  De 

bestuurder meldde dat de Centrale Cliëntenraad (CCR) positief was over het opgestelde profiel voor 

een lid van de klachtencommissie.  De CCR was echter niet positief over de samenvoeging van een 

lid met verpleegkundige achtergrond en een lid met bijzonder inlevingsvermogen in het perspectief 

van een cliënt. Besloten is een verpleegkundige op voordacht van de CCR als lid van de 

klachtencommissie aan te stellen. Voorts werd besloten aan de CCR voor te stellen om het 

onafhankelijk lid op voordracht van de CCR te benoemen als lid met bijzonder inlevingsvermogen in 

het perspectief van de cliënt. 

Tijdens de jaarvergadering van de klachtencommissie werd in aanwezigheid van de 

klachtenfunctionarissen werd het jaarverslag klachtenbemiddeling en – behandeling 2017 van de 

klachtenfunctionarissen besproken. Het onderwerp betrouwbaarheid scoorde het hoogst als het gaat 

om de aard van de klachten. Bij deze klachten bleek dat cliënten het gevoel hadden niet te krijgen 

wat zij hadden verwacht en dat communicatie cruciaal is.  De klachtencommissie heeft de 

bestuurder gemeld dat zij de aanbevelingen van de klachtenfunctionarissen onderschrijft en 

adviseert deze over te nemen.  

2.3.5 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

In 2018 heeft Pieter van Foreest drie incidenten bij IGJ gemeld. Belanghebbenden hebben vijf 

meldingen gedaan bij IGJ. Daarbij geldt dat één melding zowel door de familie van een cliënt als 

Pieter van Foreest plaatsvond. Op verzoek van IGJ heeft Pieter van Foreest onderzoek gedaan naar 

de meldingen en zijn calamiteitenrapportages opgesteld.  Daarnaast heeft Pieter van Foreest, naar  

aanleiding van een melding die door haar gedaan is,  een externe partij verzocht een organisatie-

brede medicatieaudit uit te voeren.  Het eerste deel van deze audit vindt in 2018 plaats. Het tweede 

deel zal in 2019 plaatsvinden. 

Ten aanzien van vijf van de onderzochte meldingen oordeelde IGJ dat deze voldoende zorgvuldig 

onderzocht zijn waarmee het onderzoek door IGJ is beëindigd. Van één melding is na onderzoek 

vastgesteld dat er geen sprake was van een calamiteit die gemeld had moeten worden bij IGJ. Van 

twee meldingen is het oordeel van IGJ nog niet bekend. 

In het kader van het thematisch toezicht op medicatieveiligheid heeft de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ) in november een bezoek gebracht aan De Bieslandhof.  
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2.4 Medewerkers, vrijwilligers en opleiden 

Medewerker tevredenheidsonderzoek 

Nadat in 2017 door Effectory een onderzoek is uitgevoerd naar hoe de medewerkers en vrijwilligers 

hun werk beleven, werd in het verslagjaar  gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van de 

verbeterplannen die zijn opgesteld door de leidinggevenden naar aanleiding van de bespreking van 

de uitslag van het onderzoek met de medewerkers. Ieder team is aan de slag gegaan met minimaal 

één en maximaal drie verbeterpunten.  

Voor Pieter van Foreest als geheel zijn de “trotspunten”: de samenwerking met collega’s, de 

cliëntgerichtheid en de flexibiliteit van het team. De verbeterpunten zijn: de communicatie over en 

doorvoeren van veranderingen, waardering van medewerkers en meer duidelijkheid creëren ten 

aanzien van veranderingen.  

Geadviseerd is om de verbetermaatregelen op te nemen in de jaarplannen omdat daarmee de 

voortgang van de uitvoering wordt gemonitord als onderdeel van de planning en control cyclus. De 

rapporten zijn aan de leidinggevenden verstrekt en zijn hiermee met de eigen team aan de slag 

gegaan. En ieder team zal met minimaal 1 en maximaal 3 verbeterpunten aan de slag gaan. 

Geadviseerd is om deze verbeterpunten te koppelen aan het  jaarplan 2019. 

Voor vrijwilligers geldt dat de “trotspunten” zijn: de cliëntgerichtheid, de waardering en de 

samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers.  Er zijn drie verbeterpunten: kwaliteit van zorg 

en dienstverlening, de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers, de begeleiding/ 

coördinatie van vrijwilligers in het algemeen. De vrijwilliger coördinatoren van de diverse locaties 

hebben de rapportages ontvangen en gaan hiermee met hun vrijwilligers en de  teams van de 

locaties aan de slag.  

Functiehuis 

Een goed ingericht functiehuis is een belangrijke randvoorwaarde voor diverse 

personeelsprocessen. Het doel van het project Herinrichting Functiehuis, dat is gestart in 2018 en 

doorloopt tot eind 2019,  is de ontwikkeling van een basisinrichting van het functiehuis door een 

vaste opbouw van resultaatgerichte functiebeschrijvingen en de structuuronafhankelijke 

'inhoudsopgave' van het functiehuis. Het aantal functiebeschrijvingen wordt teruggebracht tot 

maximaal 100 a 120. In 2018 zijn de managementfuncties beschreven.  De functiebeschrijvingen 

van de functies in het primaire proces zullen medio 2019 beschikbaar komen waarna de overige 

functiecategorieën volgen. 

Verzuim 

De dalende trend  in 2017  is aan het eind van dat jaar gestagneerd en het ziekteverzuim is in 2018 

geleidelijk gestegen. Begin 2018 is in overleg met management en bedrijfsartsen een set van 

aanvullende beheermaatregelen uitgewerkt, om een daling van het verzuim te ondersteunen. Onder 

meer hebben alle leidinggevenden opnieuw de verzuimtraining van Falke & Verbaan aangeboden 

gekregen. De maatregelen hebben bijgedragen aan het beperken van de stijging en het gemiddelde 

verzuim in 2018 (6,07%) is ten opzichte van de branche ruim 1% lager. De interne norm, maximaal 

4,5%, is echter niet gehaald.  De meldingsfrequentie was 1 waarmee wel werd voldaan aan de 

interne norm. 

Het interne verzuimprotocol is met de komst van de vernieuwde Arbowet en de beleidsregels zieke 

werknemer geactualiseerd. 
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Strategische personeelsplanning   

In 2018 zijn de resultaten van het onderzoek strategische personeelsplanning beschikbaar 

gekomen. Onderzocht is hoe het personeelsbestand van Pieter van Foreest zich de komende 5 jaar 

zal ontwikkelen o.b.v. de veranderende zorgvraag van de klant;  de interne horizontale en verticale 

mobiliteit en de mobiliteit tussen de verschillende afdelingen en locaties;  de potentie van onze 

“interne arbeidsmarkt” in relatie tot het personeelsverloop en tot slot de mogelijkheden van 

contractuitbreiding bij onze medewerkers.  

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoeften 

aan functies in de primaire zorg en zicht op het beleid dat bijdraagt aan de realisatie van de 

kwantitatieve en kwalitatieve opgave. De toenemende zorgzwaarte leidt tot behoefte aan meer en 

hoger opgeleide professionals. De verwachtte uitstroom in de komende vijf a tien jaar vanwege het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van grote aantallen medewerkers stelt Pieter van 

Foreest voor grote uitdagingen.  

Het onderzoekrapport is waardevolle input voor werving- en selectie, opleidingsbeleid  en beleid om 

medewerkers te behouden.  

ARBO beleid en RIE  

In het verslagjaar werd de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geactualiseerd en zijn per 

organisatieonderdeel verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Deze verbeterplannen worden per 

divisie gemonitord en door P&O tijdens veiligheidsoverleggen inhoudelijk besproken. Op deze 

manier worden de plannen geborgd en de uitvoering waar nodig ondersteund.  

In 2018 is een plan van aanpak gemaakt voor de gehele organisatie om de gezondheid en veiligheid 

van de medewerkers te bevorderen. Het plan bestaat uit de volgende verbeterthema’s c.q. 

activiteiten: 

• het ontwikkelen van een actueel, actief en passend Arbobeleid (voltooid)

• het actualiseren van beleid rondom agressie & ongewenst gedrag (voltooid)

• het integraal benaderen van beleid fysieke belasting (voltooid)

• implementatie van een incident management systeem (voltooid)

• het bieden van handvaten rondom werkdruk (voltooid).

• Het uitvoeren van een adequaat preventief beleid rondom schimmels, bacteriën en virussen (te

voltooien Q2-2019)

• handvaten creëren rondom het gebruik en bescherming van gevaarlijke stoffen (te voltooien in

Q2-2019

Teamroosteren 

Een beleidsvoorstel dat o.a. terugdringing van kleine diensten, flexibiliteit, ruimte voor persoonlijke 

wensen en mogelijkheden in verschillende levensfasen omvat  is voorbereid als onderdeel van een 

nieuw roosterbeleid dat begin 2019 ter instemming wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. 

HRM/Payroll systeem 

In het verslagjaar werd de invoering van een nieuw digitaal  personeels- en salarissysteem 

voorbereid. Op 1 januari 2019 is dit systeem, Mijn Pieter,  volgens planning live gegaan. In Mijn 

Pieter zijn alle processen digitaal via Selfservice beschikbaar. De doorlooptijd van de verwerking 

van mutaties is hierdoor sterk teruggebracht . Ook de verzuimadministratie en de ondersteuning van 

de Wet Verbetering Poortwachter wordt door Mijn Pieter ondersteund. Managers en medewerkers 

kunnen in één systeem alle (eigen) gegevens inzien, aanvragen doen en bijvoorbeeld de 

salarisstrook raadplegen. Er is ook een app beschikbaar waarin medewerkers snel en gemakkelijk 

een declaratie kunnen indienen, een salarisstrook kunnen opvragen en bijvoorbeeld een collega 
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kunnen vinden. Halverwege 2019 zullen alle (voorheen) papieren personeelsdossier digitaal 

beschikbaar zijn. Ook de vrijwilligersadministratie wordt medio 2019 ondergebracht in Mijn Pieter. 

Vrijwilligersbeleid 

In september 2018 is een opdracht geformuleerd voor de herijking van het vrijwilligersbeleid op 

basis van de ontwikkelingen in de zorg en de nieuwste (landelijke) kennis en inzichten rond inzet 

van vrijwilligers. Tussen september tot en met december heeft een viertal sessies plaatsgevonden 

met een projectgroep vrijwilligersbeleid waarin ook leden van de centrale cliëntenraad zitting 

hadden. De resultaten hiervan zijn verwerkt in deze beleidsnotitie die in januari 2019 is verschenen. 

De notitie bevat voorstellen voor herziening van het beleid en een advies voor het inrichten van de 

organisatie om dit te realiseren. 

Introductiebijeenkomsten 

Sinds 2017 vindt er elke maand een centrale introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers 

plaats. De bestuurder, directeuren WZB en Thuis, de managers van de centrale diensten hebben 

ook in het verslagjaar bijgedragen aan deze bijeenkomsten.   

Aansluitend op de introductiebijeenkomst worden nieuwe medewerkers op hun werkplek ingewerkt 

met een inwerkprogramma dat aansluit op de centrale introductie-dag van Pieter van Foreest. 

Vertrouwenspersonen 

Binnen Pieter van Foreest was vertrouwenspersoon een rol die bij een aantal medewerkers was 

belegd. Zij voerden de bijbehorende werkzaamheden naast hun hoofdfunctie uit. Het beëindigen van 

deze werkzaamheden op eigen verzoek was een natuurlijk moment om deze constructie te 

heroverwegen. Besloten werd de rol van vertrouwenspersoon extern te beleggen omdat daarmee  

de onafhankelijkheid van deze functionarissen duidelijk zichtbaar is. 

Waardigheid & Trots: Opleidingen en trainingen persoonsgericht werken en Dementia Care Mapping  

Binnen Pieter van Foreest is Persoons Gericht Werken (PGW) de basis van waaruit gewerkt wordt. 

Ook in 2018 hebben op veel locaties de trainingen PGW plaatsgevonden. Dit zijn o.a.; Bieslandhof, 

Weidevogelhof, Lindenhof, Terwebloem, Duinhof, Opmaat, Akkerleven en Hooge Tuinen.  

Tijdens familieavonden zijn de naasten van cliënten geïnformeerd over persoonsgericht werken. 

In samenwerking met de Verpleegkundige en 

Verzorgende Adviesraad is een symposium over 

persoonsgericht werken georganiseerd. 

Er was een keuze uit de volgende workshops; 

PGW en ethische dilemma’s, PGW en 

ongeschreven regels, PGW en rouw en verlies, 

PGW en familie.  

De deelnemers reageerden positief op dit 

symposium. 
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Dementia Care Mapping (DCM) 
DCM is een observatiemethodiek om de persoonlijke behoeften en ervaringen van cliënten in beeld 

te brengen. Daarmee is DCM dus een belangrijk instrument om invulling te geven aan 

persoonsgerichte zorg en het welbevinden van individuele cliënten te bevorderen. In 2018 zijn acht 

medewerkers opgeleid door DCM Nederland. Het totaal aantal DCM opgeleide medewerkers binnen 

Pieter van Foreest is nu 25.  

Opleiden VIG/MZ en verpleegkundigen 
In 2018 zijn drie medewerkers die reeds in dienst waren bij Pieter van Foreest doorgestroomd naar 

de opleiding voor Helpende Zorg en Welzijn.  

In het kader van de strategische personeelsplanning heeft Pieter van Foreest gekozen voor de 

uitbreiding van het aantal leerling plaatsen. In het verslagjaar is deze uitbreiding voor het eerst 

geëffectueerd. In 2018 zijn er drie groepen van 20 leerlingen VIG/MZ gestart bij het ROC 

Mondriaan. 

Gelijktijdig met het besluit het aantal opleidingsplaatsen uit te breiden, is besloten dat leerlingen 

niveau 3 met ingang van september 2018 in het eerste leerjaar 100% boven-formatief werken. In de  

volgende leerjaren worden zij geleidelijk meer “meegeteld in de bezetting”.  

In januari 2018 zijn 16 medewerkers van Pieter van Foreest gestart met de opleiding “doorstroom 

van VIG naar Verpleegkundige. “Het betreft een driejarige opleiding die door het ROC Mondriaan 

wordt verzorgd. In november 2018 zijn 21 medewerkers gestart in een voortraject voor de opleiding 

die start in januari 2019. Drie medewerkers zijn doorgestroomd naar de opleiding HBO- V bij de 

Haagse Hogeschool. 

Verpleegkundigen in groei 
Pieter van Foreest heeft in 2015 haar visie geformuleerd op de inzet van verpleegkundigen om 

duurzaam een goede kwaliteit van zorg te realiseren. Daaraan gekoppeld nemen verpleegkundigen 

deel aan een rolontwikkelingsprogramma 'Verpleegkundigen in Groei'. Dit programma beoogt 

verpleegkundigen in staat te stellen om hun competenties te versterken om de nieuwe rol uit te 

oefenen. In het verslagjaar zijn drie groepen van 12 nieuwe verpleegkundigen van start gegaan. 

Opleiden Specialist Ouderengeneeskunde, GZ psycholoog en verpleegkundig specialist 

In 2018 waren er opleidingsplaatsen beschikbaar voor drie Specialisten Ouderengeneeskunde, twee 

GZ psychologen en twee Verpleegkundig Specialisten. Deze opleidingsplaatsen waren alle bezet in 

het verslagjaar. Daarnaast heeft Pieter van Foreest één opleidingsplaats voor huisartsen in 

opleiding. Gedurende 2018 werd deze opleidingsplaats meerdere keren bezet.  
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Digitale Leeromgeving (DLO) 
Pieter van Foreest ontsluit een belangrijk deel van haar scholingsaanbod voor medewerkers in een 

digitale leeromgeving.  In 2018 bestond dit aanbod o.a. uit:  

• Lean training

• Diva Dichtbij

• Training huishoudelijk medewerkers

• Triage

• Verzuim training

• Gesprektechnieken

• Kijk de Kunstkast

• Omaha

• Werkbegeleiding

• Onbegrepen gedrag

• Specialisatie PG

• AVG module

• Dementie

In een aantal gevallen wordt de scholing afgesloten middels een toets. In de DLO wordt de 

deelname aan scholing en het resultaat geregistreerd waardoor er per medewerker een portfolio  

ontstaat. 

Leer- en ontwikkellijnen 

In de visie op zorg van Pieter van Foreest staat naast gezondheid ook welzijn centraal.  In het 

handboek ‘Ik en zo thuis als mogelijk’  is uitgewerkt hoe Pieter van Foreest deze visie praktisch 

vorm wil geven in het dagelijkse functie-uitvoering.   

Om medewerkers optimaal toe te rusten op hetgeen van hen in de functie verwacht wordt, zijn er 

leerlijnen voor diverse functies ontwikkeld.  

In september 2018 zijn drie groepen van 12 gastvrouwen / heren gestart met de leerlijn behorende 

bij hun functie. De deelnemers worden op hun werkplek begeleid door ervaren 

vakcollega’s, die de leerlijn ook gevolgd hebben. De trainingen binnen de leerlijn worden verzorgd 

door drie trainers van Pieter van Foreest. 

Aan het eind van 2018 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van de leerlijn voor verzorgenden. 

De intentie is voor alle zorg gebonden functies een leerlijn te ontwikkelen. 
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2.5 Bedrijfsvoering 

Procesoptimalisering 

In het verslagjaar werkten negen zorgprocesgroepen en twee ondersteunende procesgroepen aan 

het beschrijven c.q. verbeteren van de inrichting van processen: cliënt registraties, thuiszorg, 

ontmoetingscentra, hulp bij huishouding, cliënt met tijdelijk verblijf, cliënt met verblijf, eerstelijns 

behandeling, alarmering, professionele medewerkers, facilitair en vastgoed, financiën. Het doel van 

de procesverbetering is het toevoegen van waarde voor de cliënt, de vereenvoudiging van 

werkwijzen, het verminderen van verspilling en administratieve last.   

In het verslagjaar werd aanvullend op de oorspronkelijke wens om de processen vast te leggen 

gekozen om dit vanuit de leanprincipes te doen: processen bekijken vanuit het toevoegen van 

waarde voor de cliënt, de vereenvoudiging van werkwijzen, het verminderen van verspilling en 

administratieve last.    

Het bestuursbureau ondersteunde de procesgroepen door de inrichting van de processen vast te 

leggen in een stroomschema’s met tekst die vervolgens ter goedkeuring zijn aangeboden aan de 

raad van bestuur.  

Bedrijfsvoering divisie Thuis 

Evenals in 2017 werd er in het verslagjaar veel aandacht besteed aan het in lijn brengen van de 

kosten met de inkomsten. Voor de thuiszorg betekende dit dat er sterk gestuurd is op het verbeteren 

van de declarabiliteit. In het verslag verbeterde die met 6%.  De divisie Thuis sloot het jaar af met 

een beter resultaat dan begroot. 

Bestellen/facturen 

Na een zorgvuldige voorbereiding werd het nieuw digitaal bestel- en inkoopsystemen in gebruik 

genomen: ProAktive. In dit systeem worden de facturen ter goedkeuring aangeboden aan de 

budgethouders. en ook de contracten in dit systeem geregistreerd. 

Treasurystatuut 

Het treasurystatuut van Pieter van Foreest werd in 2018 geactualiseerd en na goedkeuring door de 

raad van toezicht door de raad van bestuur vastgesteld.   

Risicomanagement 

Risicomanagement was een belangrijk thema in 2018 omdat de risico’s voor Pieter van Foreest 

toenemen en belanghebbenden steeds hogere eisen stellen aan Pieter van Foreest voor wat betreft 

o.a. de kwaliteit en veiligheid en de financiële prestaties. Tijdens de beleidsdag in maart 2018 is de

werkwijze inzake het risicomanagement geëvalueerd en bijgesteld.

Met ingang van 2018 worden de geïdentificeerde risico’s opgenomen in een risicokaart en voorzien 

van een taxatie van de impact en kans van optreden. Aansluitend wordt beoordeeld wat het doel 

van de beheersmaatregelen is,  of het huidige beleid afdoende is en/of wordt bepaald welk 

aanvullend beleid noodzakelijk is. Elk risico wordt toegewezen aan een “eigenaar” die 

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen. 
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De vijf grootste (strategische) risico’s die zijn opgenomen in de kaderbrief en het jaarplan 2018 

waren:  

- Arbeidsmarkt:

In het verslagjaar is ingezet op het aanbieden van grotere dienstverbanden aan medewerkers die

dat wensen. Bij het ontstaan van vacatures is eerst onderzocht of bestaande contracten van

medewerkers kunnen worden uitgebreid door het aanbieden van min-max contracten.

- Implementatiekracht en borging

Geconstateerd is dat de aanwezige implementatie- en borgingskracht wordt overschreden omdat er

(te) veel projecten tegelijkertijd lopen. Het gevaar is dat projecten niet het gewenste resultaat

opleveren c.q. dat projecten niet op tijd worden afgerond.

Om die reden zijn er in het verslagjaar prioriteiten gesteld, keuzes gemaakt, werden planningen 

geoptimaliseerd en werden de scope/doorlooptijd en het ambitieniveau v.w.b. het resultaat voor de 

start van een project bepaald. 

- De bedrijfsvoering van de divisie Thuis

In 2016 en 2017 is er scherp gestuurd op het verbeteren van het resultaat. Deze scherpe sturing

sorteert effect. Tegelijkertijd is een aantal onderdelen nog verlieslatend.

In 2018 is een flinke verbetering gerealiseerd in de declarabiliteit van de thuiszorg waardoor het 

verlies ten opzichte van 2017 fors is verminderd.  

- Strategische personeelsplanning

Gezien de grote urgentie, o.a. vanwege de hevige concurrentie op de arbeidsmarkt en de

veranderende eisen aan kennis en kunde,  werd, met externe ondersteuning, in 2018 een

strategische personeelsplanning gemaakt.

- Resultaatgerichtheid en accountability

Resultaatgerichtheid en eigenaarschap zijn kritische succesfactoren in de reguliere bedrijfsvoering

maar zeker bij het voorkomen en oplossen van (financiële) problemen.

In het verslagjaar zijn de reeds ingezette activiteiten voortgezet en geïntensiveerd: bij het 

beschrijven van de belangrijkste bedrijfsprocessen is expliciet aandacht besteed aan de inrichting, 

invoering en borging van het eigenaarschap van die processen.  Er werden  kwartaalgesprekken 

gevoerd over het gerealiseerd resultaat en de eventuele bijsturing is gemonitord.  

De divisie WZB heeft de drie belangrijkste risico’s voortkomende uit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg in haar jaarplan 2018 opgenomen. De divisie Thuis heeft de drie belangrijkste 

risico’s op basis van de IGZ inspectienormen voor thuiszorg in haar jaarplan opgenomen. Voor alle 

jaarplannen geldt dat de voortgang van de invoering van beheersmaatregelen tijdens de 

reviewgesprekken is besproken. 
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2.6 Huisvesting en vastgoed 

Herinrichting van de afdeling Facilitair en Huisvesting 

In het verslagjaar werd de herinrichting van de afdeling voorbereid. Het doel van deze herinrichting 

was te groeien naar een regieorganisatie om daarmee meer vraaggestuurde dienstverlening te 

kunnen realiseren. Nadat de ondernemingsraad positief adviseerde heeft de raad van bestuur het 

herinrichtingsplan in december 2018 vastgesteld. De uitvoering volgt in 2019.  

Strategisch Huisvesting- en vastgoedplan 

In het verslagjaar werd  de tweede fase van het strategisch huisvesting- en vastgoedplan ter hand 

genomen.  Dit betekende dat met de gemeente Westland gesproken werd over de herontwikkeling 

van het Naaldhorstterrein in Naaldwijk. Met de gemeente Delft werd een reserveringsovereenkomst 

afgesloten voor de realisatie van nieuwbouw in de Spoorzone en is er gestart met een 

haalbaarheidsstudie voor een nieuwe woonzorglocatie, die in 2019 zal worden afgerond. Daarnaast 

is met deze gemeente gesproken over de mogelijke herontwikkeling van het Abtswoudeterrein. 

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 

In het verslagjaar is met ondersteuning van een extern de bureau de onderhoudsbehoefte van onze 

panden vastgesteld. Na confrontatie met het beschikbare budget resulteerde dit in een MJOP 2018 

en 2019 dat door het bestuur is vastgesteld. 

Gebouwveiligheid 

De adviseur Veiligheid publiceerde elke drie maanden een overzicht van de veiligheid van de 

gebouwen. Dit overzicht werd besproken in het bestuursoverleg en in overleg met de 

verantwoordelijk betrokkenen.  

Migratie Ultimo naar Topdesk 

Een facilitair managementsysteem is de backbone van de facilitaire organisatie. Binnen Pieter van 

Foreest werd met twee systemen gewerkt. Na onderzoek en ampel beraad is besloten in de eerste 

helft van 2019 te migreren naar één van deze systemen; Topdesk. In het verslagjaar werd deze 

migratie voorbereid v.w.b. de inrichting van processen, het inrichten van een producten- en 

dienstencatalogus etc.  

Visie op eten en drinken 

In het verslagjaar werkten medewerkers van de afdeling F&H, de directies WZB en Thuis en de 

centrale cliëntenraad aan een Pieter van Foreest brede visie op eten en drinken.  Na positieve 

adviezen van de medezeggenschapsorganen werd de visie medio 2018 vastgesteld door de raad 

van bestuur. 

Bestuursreglement Alcohol 

Op een aantal locaties met horecafaciliteiten verkoopt Pieter van Foreest alcoholhoudende 

consumpties. Daarvoor is een drank- en horecavergunning alsmede een bestuursreglement vereist. 

Een dergelijk reglement, dat de voorwaarden van de verstrekking regelt, werd in het verslagjaar 

vastgesteld door de raad van bestuur.  
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2.7 Informatisering en automatisering 

Het assessment van de informatisering en automatisering in 2017 heeft geleid tot een roadmap voor 

de ontwikkel- en verbeteractiviteiten op het gebied van ICT. De volledige  roadmap met een looptijd 

van meerdere jaren omvat meer dan 40 projecten. Op basis van de samenhang van projecten, de 

financiële en organisatorische  draagkracht zijn de projecten over de looptijd verdeeld. De uitvoering 

van de roadmap ICT ligt op schema. 

In 2018 stonden de volgende projecten centraal: 

• Alle locaties zijn eind 2018 voorzien van een stabiel en draadloos netwerk ten

behoeve van bedrijfssystemen, cliënten en bezoekers

• Selectie en voorbereiding implementatie nieuw HR systeem hetgeen operationeels

is per 1 januari 2019

• Selectie nieuw MIM/MIC en pilot implementatie. Volledige in gebruik name per 1

maart 2019

• Informatiebeveiliging en compliance AVG

Tot slot werd in het verslagjaar de structuur van de afdeling Informatisering en Automatisering 

geoptimaliseerd. In juli 2018 werd een manager Informatisering  & Automatisering  aangesteld. 

. 
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2.8 Innovatie en ontwikkeling 

Visie nieuw woon-zorgcomplex Spoorzone  

Op 9 maart 2018 ondertekenden Diny de Bresser ( bestuurder Pieter van Foreest) en Raimond De 

Prez  (wethouder zorg gemeente Delft)  de reserveringsovereenkomst voor de realisatie en bouw 

van een innovatief woonzorgcentrum voor ouderen in het zuidelijke deel van het stadsgebied Nieuw 

Delft (Spoorzone).  

Pieter van Foreest heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld voor het nieuwe woonzorgcentrum 

in de Spoorzone. Deze uitgangspunten vormden het vertrekpunt voor de visie op het nieuwe 

zorgcentrum die werd ontwikkeld door een team met vertegenwoordigers uit de gehele organisatie 

en de cliëntenraad. Deze visie bestaat uit vier pijlers: 

• Een unieke locatie met ruimte voor innovatie en technologie

• Voor iedere Delftenaar en voor hun naasten

• Een thuis waar mensen er toe doen

• Samen maken wij het verschil

De uitgangspunten voor deze visie waren: 

Thuis bieden 

• aan ouderen en naasten in hun eigen studio

• aan ouderen en hun medebewoners, waar zij zich thuis voelen en zichzelf kunnen

zijn

• met huishoudelijke zorg via een thuiszorgmodel

• met gezelligheid en ontmoeten, deelnemen aan de sfeer, genieten en erbij horen

• met privacy, waar ouderen op zichzelf kunnen zijn in de eigen studio

• met een zinvolle daginvulling passend  bij de wensen van de ouderen
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Keuze bieden 

• tussen individueel of met elkaar. Inde studio of in de gezamenlijke ruimtes

• tussen diverse gedeelde ruimtes, zodat ouderen en naasten zelf kunnen bepalen

met wie en waar zij willen zijn

• bij het gebruik van de maaltijden, gezamenlijk of individueel

Samen leven, samen werken, samen realiseren 

• verbinden met de stad

• verbinden van jong en oud

• goede bereikbaarheid en aansluiting met de stad

• services en activiteiten voor de Delftse ouderen

• samenwerking met Delfse spelers

• innovatie en techniek in samenwerking met Delfse opleidingsinstituten

In de loop van het verslagjaar verscheen er een boekje over het nieuwe woon-zorgcentrum in de 

Spoorzone waarin ondermeer de uitgangspunten en visie zijn vastgelegd. Voorts werd een begin 

gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek.  

Programma zorginnovatie, nieuwe technologie en onderzoek 

In 2018 werd gewerkt aan de inrichting van dit programma. De aanstelling van een 

programmamanager en de instelling van een regiegroep innovatie werd voorbereid. Deze 

regiegroep bewaakt de interne samenhang tussen de activiteiten , verbindt in- en externe 

ontwikkelingen met elkaar  en toetst of de thema’s van onderzoek of innovatie passen binnen de 

strategische doelstellingen van Pieter van Foreest. 

De doelstellingen van het programma zorginnovatie, nieuwe technologie en onderzoek zijn: 

• Binnen het jaarlijkse innovatiebudget van Pieter van Foreest worden kleinschalige

onderzoeken en experimenten uitgevoerd voor ondersteuning van de kwaliteit van leven en

samenredzaamheid, onder andere met toepassing van nieuwe technologie. Hierbij is sprake

van samenwerking met kennisinstituten. Na een positieve uitkomst van een experiment of

onderzoek wordt de innovatie breed ingevoerd.

• Er is een infrastructuur opgebouwd voor experimenteren, onderzoek, kennisdelen en

implementeren van nieuwe inzichten.

• De samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten is structureel verankerd.

Voor ontwikkeling, voor best practices, het delen en de implementatie en borging van deze

kennis is een bundeling van expertise nodig, waarbij Pieter van Foreest een verbindende

organisatie wil zijn binnen het interne en externe netwerk.

• Het genereren van vragen vanuit de cliënten en medewerkers van Pieter van Foreest wordt

gestimuleerd (transitie van aanbod gerichte innovatie en onderzoek naar vraag gestuurde

innovatie).
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Onderzoek 

Pieter van Foreest heeft overeenkomsten met het universiteitsnetwerk voor de care sector Zuid 
Holland(UNC-ZH), Medical Delta living labs en de Delftse E-Health Academy.  

• Via  UNC-ZH werd deelgenomen aan de volgende onderzoeken:

o QPID: onderzoek naar de invloed van paracetamol op onbegrepen gedrag

o FIT-HIP: onderzoek naar de invloed van training op valangst

o PACE: enquête onder nabestaanden met als doel richtlijnen voor goede

levenseinde zorg te formuleren

o SIGMA: het signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij

verpleeghuiscliënten: de implementatie van de SIGMA set voor en met verzorging

middels action research

o Vitale tuin: onderzoek naar de invloed van een natuurlijke groene omgeving op de

kwaliteit van leven van mensen met dementie. Stimuleringsprijs UNC-ZH

• Via Consortium TU met Radboud en Motoforcelink werd deelgenomen aan;
o ‘Move On’: het identificeren van voorspellende waarden vanuit verstoringen d.m.v.

loopband testen.

• Via Consortium TU, VU werd deelgenomen aan;
o ‘4D EEG’: herstel na CVA in kaart brengen en revalidatie op maat vormgeven.

• Via VU werd deelgenomen aan;
o MOMANT: onderzoek naar ondersteuning mantelzorg door activiteiten thuis voor

mensen met dementie.

• Via Erasmus universiteit (EUR) werd deelgenomen aan;
o Handhygiëne onderzoek; onderzoek naar naleving handhygiëne protocol

• Via Start up bedrijven werd deelgenomen aan:
o MOMO Medical Onderzoek: pilot decubituspreventie d.m.v. sensoring

• In 2018 werd via Medical Delta (living labs) de deelgenomen aan onderzoek/pilots inzake :
o LEA robot: robot in de vorm van rollator
o Rose robot: robotarm in te zetten bij ADL
o Vrije Vogel”: Hoe meer vrijheid te geven aan cliënten in de context van de huidige

architectuur?

• In 2018 werd via het RIVN deelgenomen aan
o Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

Via Haagse Hogeschool (HHs) werd deelgenomen aan diverse onderzoeken door studenten in 
verschillende opleidingsfasen’. In samenwerking met Argos werd deelgenomen aan een VWS 
challenge en vonden pilots plaats inzake de bruikbaarheid van Smartglass in het kader van 
wondzorg en onbegrepen gedrag. In samenwerking met Dental Robotics werd een prototype van 
een tandenpoets systeem getest. In samenwerking met Somnox  werd een slaaprobot getest. 

De volgende onderzoeken werden in 2018 afgerond: 

• Oog voor naasten (palliatieve zorg): Implementatieonderzoek; het ontwikkelen, evalueren en
implementeren van handreiking ‘Voorzorg en nazorg voor naasten rondom het sterven van
een dierbare.

• Meetbare signalen bij ouderen (GRZ): Zijn de signalen over slaap, hartslag en bewegen
klinisch aanvullend bij een MDO (haalbaarheidsstudie)
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Hoofdstuk 3 Samenspraak en medezeggenschap 

3.1 Centrale cliëntenraad 

Algemeen 

Pieter van Foreest heeft conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen cliëntenraden 

ingesteld:   

• Elke afzonderlijke intramurale locatie binnen Pieter van Foreest heeft een lokale

Cliëntenraad. De lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager en/of de

teammanager namens de locatiemanager over onderwerpen die de zorgverlening op de

locatie betreffen.

• De lokale intramurale Cliëntenraden vaardigen leden af naar de Cliëntenraad Wonen, Zorg

en Behandeling (WZB). De Cliëntenraad WZB komt bijeen in twee regionale vergaderingen,

die beide overleggen met de directeur van de divisie WZB.

• Voor de cliënten die extramurale zorg ontvangen is er de Cliëntenraad Pieter van Foreest

Thuis. Deze Cliëntenraad overlegt met de directeur divisie Thuis.

De Cliëntenraad WZB en Cliëntenraad Thuis vaardigen leden af naar de Centrale Cliëntenraad 

(CCR) die overlegt met de bestuurder. De CCR heeft tot taak binnen het kader van de doelstellingen 

van de aanbieder de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten waarvoor de 

vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld. Reglementen regelen de taken, bevoegdheden en 

verhouding van de CCR tot de overige Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad kent een 

onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

De vergadercyclus bestaat uit de overlegvergaderingen van de bestuurder met de CCR en het 

onderling overleg van de CCR dat daar enkele weken aan voorafgaat.  

Samen sterk voor kwaliteit 

In 2018 heeft de CCR de bestaande medezeggenschapsstructuur geëvalueerd. Naar aanleiding van 

deze evaluatie hebben bestuur en CCR besloten een werkgroep in te richten om een gezamenlijke 

visie op de doorontwikkeling van de medezeggenschap te ontwikkelen. In deze werkgroep hadden 

leden van de CCR, de ondersteuner, de bestuurder en de bestuurssecretaris zitting.  De visie op de 

doorontwikkeling van de medezeggenschap en samenspraak is vastgelegd in een beleidsdocument 

‘Samen sterk voor kwaliteit’. Op basis van de visie is in december 2018 een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst tussen cliëntenraden en de raad van bestuur tot stand gekomen en 

zijn de bestaande reglementen aangepast. Met ingang van 2019 wordt volgens de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst en reglementen en in de nieuwe structuur gewerkt. 
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Nieuwe structuur medezeggenschap

Nieuwe structuur samenspraak 

Lokaal niveau

Centraal niveau
Centrale 
Cliënten-

raad (CCR)

Raad van 
Bestuur 
(RvB)

Lokale
Cliëntenraad 

(LCR)

Locatie-
manager

Individueel niveau

Lokaal niveau

Divisieniveau

Centraal niveau

Cliënten
raad Intramuraal 

(CRI)

Directeur 
Wonen, 

Zorg en 

Behandeling 
(WZB)

Directeur 
Thuis

Cliënten
raad Thuis 

(CRT)

Lokaal overlegplatform,
met leden van de LCR en betrokken mensen uit 
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Samenstelling CCR in 2018 

In 2018 was de bezetting van de CCR voltallig. Er vonden geen wisselingen plaats.   

De voorzitter, dhr. Van den Beld heeft zijn voorzitterschap op 31 december neergelegd om plaats te 

maken voor een nieuwe onafhankelijk voorzitter, dhr. H. Middelplaats.  

Functie/ 

afgevaardigd uit 

Naam Functie Lid CCR sinds  / 

tot d.d. 

Voorzitter CCR Dhr. H. van den Beld Onafhankelijk voorzitter Sinds 2014 

Vanuit de Cliëntenraad 

WZB /Regio 

Delft/Oostland 

Dhr. T. Lockhorst Lid Sinds 2014 

Vanuit de Cliëntenraad 

WZB /Regio 

Delft/Oostland 

Dhr. P. van Buuren Lid,  Sinds 1-5-2017 

Vanuit de Cliëntenraad 

WZB / Regio 

Westland/M. Delfland 

Mw. J. Salomé Lid Sinds 1-1-2017 

Vanuit de Cliëntenraad 

WZB /Regio 

Westland/M. Delfland 

Mw. A. Koremans Lid Sinds oktober 

2016 

Vanuit de Cliëntenraad 

Thuis  

Dhr. J. van Rossem Lid Sinds 2015 

Vanuit de Cliëntenraad 

Thuis 

Dhr. M. van Meurs Lid Sinds 2015 

Ambtelijk ondersteuner 

CCR 

Mw. T. Somers Ambtelijk ondersteuner Sinds 1-11-2016 

(geen lid CCR) 
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Adviesaanvragen in 2018 

In 2018 is er advies gevraagd en uitgebracht over de onderstaande zaken: 

Onderwerp Advies CCR Besluit RvB 

Profiel leden klachtencommissie. Positief Uitvoeren besluit 

Werving lid met gecombineerd 

verpleegkundig en cliëntperspectief 

Negatief Eerst invullen vacature lid met 

verpleegkundige achtergrond en 

waarna t.z.t. invulling met een lid van 

cliëntperspectief zal plaatsvinden.  

Plan van aanpak voor de inzet van de 

extra middelen verpleeghuiszorg 

Positief Uitvoeren besluit 

Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2018  Positief Uitvoeren besluit 

Aanvraag middelen Waardigheid en Trots  Positief Uitvoeren besluit 

Jaarrekening 2017 Positief Uitvoeren besluit 

Visie op voeding Positief Uitvoeren besluit, overname adviezen 

Begroting 2019 Positief Uitvoeren besluit, overname adviezen 

Visie op (ontwikkeling van) 

medezeggenschap van en samenspraak 

met cliënten. 

Positief Uitvoeren besluit 

Aanstelling lid klachtencommissie met 

gecombineerd profiel verpleegkundige 

achtergrond en cliëntperspectief 

Positief advies Uitvoeren besluit 

Voorts zijn de volgende onderwerpen door raad van bestuur en CCR besproken: 

• Jaarplan Pieter van Foreest 2018

• Jaarverslag klachtenfunctionarissen

• Kaderbrief 2019

• Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan

• Bestuursverslag 2017

• Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2017

• Jaarplan Pieter van Foreest 2019

• Voorbereiding kwaliteitsplan verpleeghuizen 2019
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3.2 Ondernemingsraad 

Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft Pieter van Foreest een ondernemingsraad (OR) 

ingesteld. Doelstelling van de OR is het bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie in al 

haar doelstellingen door het plegen van overleg met de Raad van Bestuur over het bedrijfsbeleid in 

het algemeen en het personeelsbeleid in het bijzonder, door de vertegenwoordiging van de 

medewerkers. 

De OR is samengesteld na verkiezingen op basis van een kiesgroepenstelsel. Dit stelsel beoogt om 

te komen tot een OR waarin de verschillende onderdelen van de organisatie zoveel mogelijk 

evenredig vertegenwoordigd zijn. Uitgaande van de Wet op de Ondernemingsraden, op basis van 

het aantal medewerkers, heeft de OR 17 zetels. Deze zetels zijn verdeeld over vijf kiesgroepen: 

ondersteunende diensten, divisie Thuis, divisie WZB Westland, divisie WZB Pijnacker Nootdorp, 

divisie WZB Delft-Midden Delfland. Eind 2018 waren er vier vacatures in de OR.   

Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2018 

Kiesgroep 17 Zetels OR-leden 

Ondersteunende 

Diensten 

2 A.Blom

M.Leonard

Thuis 5 vacature 

L. Mol

E. Sosef

H.Versteeg

N. van Nimwegen

WZB Westland 4 J. Verkade

S. Hertzberger

M.van Mil

Vacature

WZB Pijnacker 

Nootdorp 

1 Vacature 

WZB Delft-Midden 

Delfland 

5 N. Bijlemeer

vacature

J. van den Berg

G. Kuiper

J. Meijer

De heer A. Blom is voorzitter van de OR en M. van Mil is vice-voorzitter. De OR wordt ondersteund 

door een ambtelijk secretaris, N. Zilverentant.  

De divisies WZB en Thuis beschikken beide over een divisiecommissie die respectievelijk uit elf en 

zeven leden bestaan. De divisiecommissies overleggen met de directeur WZB respectievelijk Thuis.. 
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In 2018 werden de volgende zaken ter advisering voorgelegd aan de OR: 

Onderwerp Advies/standpunt 

OR 

Besluit RvB 

Benoeming lid Raad van Toezicht Positief 

Uitvoeren besluit door raad 

van toezicht 

Herinrichting afdeling I&A Positief Uitvoeren besluit 

Wijziging specialistisch team 
Positief 

Uitvoeren besluit 

Wijziging organisatiestructuur Kennis & 

Behandelcentrum; aanstelling teammanager 

Positief Uitvoeren besluit 

Tijdelijke uitbreiding formatie trainers van de 

afdeling P&O 

Positief Uitvoeren besluit 

Functiebeschrijvingen managementfuncties Advies om 

onderscheid te 

maken in junior en 

senior (team-) 

managers  

Uitvoeren besluit, advies OR 

niet overgenomen 

Herinrichting Facilitair en Huisvesting (F&H) Positief Uitvoeren besluit 

Uitbesteding deel avond-, nacht- en 

weekenddiensten artsen aan externe partij 

Positief Uitvoeren besluit 

Inzet extern adviseur voor onderzoek Positief Uitvoeren besluit 

In 2018 werden de volgende zaken ter instemming voorgelegd aan de OR: 

Onderwerp Standpunt OR Besluit RvB 

Voorstel om informatie bij medewerker op te 

vragen t.b.v. aanvraag loonkostensubsidie 

Instemming Uitvoeren besluit 

Definitieve Invoering min-max-contracten na 

tussentijdse evaluatie 

Instemming Uitvoeren besluit 

Aanvraag middelen Waardigheid en Trots, 

onderdeel deskundigheidsbevordering 

Instemming Uitvoeren besluit 

Aanvraag middelen Waardigheid en Trots, 

onderdeel deskundigheidsbevordering 

Instemming Uitvoeren besluit 

Wijziging openingstijden servicedesk 

Kalfjeslaan en wijziging werktijden 

Instemming Uitvoeren besluit 
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Verder werden in het verslagjaar de volgende onderwerpen besproken met de bestuurder: 

Onderwerp 

Evaluatie functie kwartiermaker 

Pilot samenwerking SEH Reinier de Graaf Groep en Pieter van Foreest 

Kaderbrief 2019 

Uitkomst belevingsonderzoek 

Dienstkleding 

Vernetcijfers 2018 

Inzet externen afdeling F&H 

Registratie Thuiszorg en implementatieplan, Informatie proces thuiszorg 

Jaarrekening 2017 

Aanpak roosterproblemen 

Exitinterviews 

Verzuimoverzicht flexmedewerkers 

Aanstelling locatiemanagers 

Financiele kwartaalrapportages 2018 

Begroting 2019 

Beleid verlofstuwmeer 

Arbeidsmarktpropositie 

Herziening verzuimprotocol 
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3.3 VVAR 

Pieter van Foreest beschikt over een verpleegkundige en verzorgende adviesraad die tot doel heeft: 

• vanuit beroepsinhoudelijke optiek het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van

bestuur teneinde de kwaliteit van zorg te waarborgen,

• vanuit de invalhoek van verpleging en verzorging een stem hebben in het korte en lange

termijn beleid van de instelling,

• het stimuleren van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

De leden van de VVAR zijn werkzaam in de divisie WZB of de divisie Thuis. In het verslagjaar is de 

samenstelling van de VVAR gewijzigd als gevolg van aftreden van zittende leden en toetreden van .  

nieuwe leden.  Per 31-12-2018 was de samenstelling van de VVAR: 

Naam Locatie 

Jasmijn van Klaveren (voorzitter) Verpleegkundige, De Bieslandhof 

Mirjam van den Beukel Verpleegkundige, De Kreek 

Karin Ammerlaan Verpleegkundige, De Kreek 

Geertje van Merwijk Verzorgende IG, Zorg Thuis Delft midden 

Simone du Puy Verpleegkundige Zorg Thuis Nootdorp 

Melissa de Jong Verpleegkundig Specialist, GRZ – RdGG 

Diana Eckenhaussen Verzorgende IG, Veenhage 

Annita Laros Teammanager, Duinhof 

Marian Kouwenhoven Teammanager, Triangel 

Sandra van Loenhout Verzorgende IG, Weidevogelhof 

Helma Tiggeloven Verzorgende IG, Stefanna 

Aad van Noordt Verpleegkundige, Zorg Thuis Monster 

Nicole Saris Verpleegkundige, De Bieslandhof 

Jolanda Toonen Verpleegkundige, De Bieslandhof 

Gaby Sinke Verpleegkundige, Akkerleven 

In het verslagjaar overlegde de raad van bestuur vijf maal met de VVAR waarbij de volgende 

onderwerpen besproken werden:  

• Symposium

• Reglement VVAR

• Scholing VVAR

• Programma’s deskundige ondersteuning en vakmanschap

• Extramurale zorg

• Samenstelling VVAR

• Wijze van advisering aan raad van bestuur en samenwerking met P&O

• Inzet helpende+ voor divisie Thuis

• Gedragscode

• Privacy medewerkers in digitaal dossier

• Kwaliteit van zorg in de zomermaanden

• Functiehuis

• Kwaliteitsplannen
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Hoofdstuk 4 Financieel Beleid 

4.1 Opbrengsten, bedrijfslasten en resultaat 

Totale bedrijfsopbrengsten in 2018 (x € 1 miljoen) 

Bedrijfsopbrengsten 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 145,7 

Subsidies 1,1 

Overige bedrijfsopbrengsten 4,6 

Totale bedrijfsopbrengsten 151,4 

Bedrijfslasten 

Personeelskosten 106,2 

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 8,4 

Overige bedrijfskosten 32,7 

Financiële baten en lasten 2,0 

Totale bedrijfslasten 149,3 

Resultaat boekjaar (voordelig) 2,1 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 1,9 

Algemene reserve 0,2 

Resultaatbestemming 2,1 

4.2   Geconsolideerde balans per 31 december 2018 

Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (x € 1 miljoen) 

ACTIVA PASSIVA 

Materiële vaste activa 85,0 Kapitaal 0,5 

Financiële vaste activa 0,5 Bestemmingsfondsen 44,6 

Algemene en overige reserves 1,9 

Voorraden en vorderingen 0,0 

Onderhanden werk 1,0 Voorzieningen 4,7 

Overige vorderingen 6,6 Langlopende schulden 42,8 

Liquide middelen 25,5 Kortlopende schulden 24,1 

Totaal activa 118,6 Totaal passiva 118,6 



AUTEUR MdG, IO, FD AANTAL PAGINA’S 42 van 87 
EIGENAAR Raad van Bestuur 
VERSIENUMMER Definitief 

4.3 Toelichting op het resultaat 2018 

Over 2018 is een positief resultaat behaald van 2,1 miljoen euro (1,4% van de opbrengsten). In 

2017 is een positief resultaat van 5,8 miljoen euro gerealiseerd (3,9% van de opbrengsten).  

De opbrengsten in 2018 zijn 1,4 miljoen euro hoger (0,9%) en de kosten liggen 5,3 miljoen euro 

hoger ten opzichte van 2017; de totale personeelskosten  zijn 6 miljoen euro hoger dan in 2017.  

De kosten van personeel niet in loondienst zijn gestegen ten opzichte van 2017. Dit werd 

veroorzaakt door een toename van de zorgproductie (inclusief extra kwaliteitsmiddelen), een hoger 

verzuim en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.  

In 2018 is een post van 0,9 miljoen euro aan bijzondere waardevermeerdering materiële vaste 

activa in de opbrengsten genomen. Het resultaat 2017 was beïnvloed door de verkoop van locatie 

Gantelhof.  

De stijging in de opbrengsten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de Wlz-inkomsten. 

De inkomsten van de Wmo (Begeleiding) en de Zvw (Wijkverpleging) stijgen wel, maar in mindere 

mate. De inkomsten vanuit het Zorginstituut zijn verder gedaald doordat de opbrengsten ELV nu uit 

de Zvw worden ontvangen. Dit is het effect van de transities en decentralisaties binnen de 

langdurige zorg. In 2018 is niet alle productie Wlz en Zvw gefinancierd door zorgkantoor 

respectievelijk zorgverzekeraars. 

De personele kosten liggen hoger dan in 2017; het aandeel van de personele kosten ten opzichte 

van de opbrengsten is gestegen van 66,6% naar 70,1%; dit wordt veroorzaakt door het aantrekken 

van meer zorgpersoneel (kwaliteitsmiddelen) en een stijging van (zorg)personeel niet in loondienst. 

Daarnaast zijn de kosten toegenomen door de nieuwe cao die medio 2018 van kracht is geworden. 

De exploitatiebegroting 2018 kende een resultaat van 1,9 miljoen euro positief. Als gevolg van met 

name  hogere opbrengsten en relatief lagere kosten is er een positief exploitatieresultaat behaald.. 

Het totaalresultaat wordt positief beïnvloed door het resultaat op vastgoed. 

Het financiële beleid is gericht op een duurzame bedrijfsvoering en daarmee een solide financiële 

positie. De banken eisen dat de solvabiliteit minimaal 25% bedraagt. De solvabiliteit in 2018 komt uit 

op 39,6%. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de belangrijkste financiële ratio’s. De 

lagere DSCR wordt veroorzaakt door een aflossing op een lening in 2018. 
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Ratio's (geconsolideerd) 2018 2017 

Solvabiliteit (%)     39,6 36,8 

Vermogensratio (%)     31,1 29,9 

Liquiditeit ratio       1,4 1,3 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)       1,5 3,2 

Vermogensratio 

De vermogensratio of eigenlijk het weerstandsvermogen is een andere ratio voor de berekening van 

de solvabiliteit. Hiermee wordt berekend in hoeverre Pieter van Foreest in staat is om de leningen af 

te lossen met het eigen vermogen.  

Liquiditeit  

Deze ratio geeft aan in hoeverre Pieter van Foreest in staat is op korte termijn aan zijn 

betalingsverplichtingen te voldoen. De liquiditeitsratio zit boven het gewenste niveau van 100% 

dekkingsgraad.  

DSCR  

De DSCR is ook bedoeld om te meten in hoeverre Pieter van Foreest in staat is zijn schulden te 

betalen. Deze ratio is boven de door Pieter van Foreest gehanteerde norm van 1,5. 
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4.4 Vooruitzichten 

In het kader van het strategisch huisvestings- en vastgoed plan zal Pieter van Foreest de komende 

jaren investeren in goede huisvesting voor zijn cliënten. Om deze investeringen te kunnen doen is 

het essentieel dat Pieter van Foreest ook de komende jaren goede resultaten blijft boeken op de 

zorg- en vastgoedexploitatie en daarmee haar solvabiliteit en liquiditeit op orde houdt.  Daarbij geldt 

dat Pieter van Foreest ervaart dat het resultaat in toenemende mate onder druk staat als gevolg van 

krapte op de arbeidsmarkt, de onzekerheid over de financiering van productie en de tarieven die 

onder druk staan. 

In 2019 wordt de meerjarenraming van Pieter van Foreest geactualiseerd op basis van de 

(positieve) resultaten 2018 en de begroting 2019. De meerjarenraming is kaderstellend voor het 

opstellen van de begroting 2020. Een rendement van 1% op de zorgexploitatie en een positief 

vastgoedrendement op langere termijn zijn én blijven hiervoor de uitgangspunten. 

In 2019 zijn er meer kwaliteitsmiddelen beschikbaar voor de intramurale zorg; deze worden ingezet 

voor meer zorgpersoneel. De exploitatie van alle onderdelen binnen Pieter van Foreest wordt 

periodiek gemonitord en op kwartaalbasis zijn er verantwoordingsgesprekken waarin de acties 

besproken worden om te komen tot een zorgexploitatie conform begroting op jaarbasis. 

De meerjarenraming is ook het kader voor de investeringen in vastgoed, ICT en inventaris. Op basis 

van het Strategisch Huisvesting en Vastgoed Plan is bepaald welke investeringen in 2019 worden 

verwacht.  Daarbij geldt dat nieuwbouwtrajecten worden beoordeeld op hun eigen rendement, op de 

mogelijkheden binnen de meerjarenraming én op een gezonde zorgexploitatie. De meerjaren 

onderhoudsopgave van Pieter van Foreest is in kaart gebracht en in lijn gebracht met de ruimte 

binnen de meerjarenraming. Jaarlijks wordt dit onderhoud ondergebracht in de 

investeringsbegroting.  

De benodigde ICT investeringen zijn ingepast in de beschikbare budgetten voor de komende vijf 

jaar. De verwachte investeringen in inventaris waren reeds in beeld en worden planmatig binnen de 

jaarlijkse budgetten besteed.  

De doelstelling blijft om alleen externe financiering voor grote vastgoedprojecten te verwerven en de 

overige investeringen uit eigen middelen e/o bestaande leningen te financieren. 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2018

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 85.013.614 89.151.441

Financiële vaste activa 2 447.729 39.970

Totaal vaste activa 85.461.343 89.191.411

Vlottende activa

Voorraden 3 2.825 21.633

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 1.003.714 978.809

Vordering uit hoofde van financieringstekort 5 220.656 1.227.511

Debiteuren en overige vorderingen 6 6.351.646 7.084.404

Liquide middelen 7 25.558.584 23.644.513

Totaal vlottende activa 33.137.425 32.956.870

Totaal activa 118.598.768 122.148.281

PASSIVA

Groepsvermogen

Kapitaal 494.814 494.814

Bestemmingsfondsen 44.580.416 42.699.811

Algemene en overige reserves 1.945.933 1.702.083

Totaal eigen vermogen 8 47.021.163 44.896.708

Voorzieningen 9 4.663.728 5.141.533

Langlopende schulden 10 42.820.937 46.658.682

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 0 0

Overige kortlopende schulden 11 24.092.940 25.451.358

Totaal passiva 118.598.768 122.148.281
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 13 145.704.852 142.634.449

Subsidies 14 1.114.733 2.082.978

Overige bedrijfsopbrengsten 15 4.582.774 5.288.878

Som der bedrijfsopbrengsten 151.402.359 150.006.305

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 106.164.961 99.941.919

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 9.341.564 10.414.147

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 -911.499 249.686

Overige bedrijfskosten 19 32.647.919 31.257.931

Som der bedrijfslasten 147.242.945 141.863.683

BEDRIJFSRESULTAAT 4.159.414 8.142.622

Financiële baten en lasten 20 -2.034.959 -2.270.706

RESULTAAT BOEKJAAR 2.124.455 5.871.916

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 1.880.605 5.751.614

Algemene reserve 243.850 120.302
2.124.455 5.871.916
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.159.414 8.142.622

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 9.341.564 10.414.147

- toename financiële vaste activa 2 -412.200 0

- mutaties voorzieningen 9 -477.805 -381.742

- bijz. waardeverminderingen en terugneming ervan 18 -911.499 249.686

7.540.060 10.282.091

Veranderingen werkkapitaal:

- voorraden 3 18.808 92.217

- onderhanden werk 4 -24.905 -329.864

- vorderingen 6 732.758 1.487.607

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 

respectievelijk -overschot 5 1.006.855 -8.153.722

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 1.293.508 -5.165.827

3.027.024 -12.069.589

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.726.498 6.355.124

Ontvangen interest 20 608 2.646

Betaalde interest 20 -2.035.567 -2.273.352

-2.034.959 -2.270.706

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 12.691.539 4.084.418

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -4.287.797 -3.582.077

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.287.797 -3.582.077

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 10 0 150.000

Aflossing langlopende schulden 10 -6.489.671 -3.604.392

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.489.671 -3.454.392

Mutatie geldmiddelen 1.914.071 -2.952.051

Mutatie geldmiddelen:

Stand per 1 januari 23.644.513 26.596.564

Stand per 31 december 25.558.584 23.644.513
Mutatie geldmiddelen 1.914.071 -2.952.051
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op 31 december 2018

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn voor de geconsolideerde jaarrekening gelijk aan

die van de enkelvoudige jaarrekening.

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Groepsverhoudingen

Consolidatie
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De belangrijkste activiteiten zijn het leveren van intramurale en extramurale verzorging en verpleging.

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

Bij deze stichtingen is sprake van een centrale leiding.

Het eigen vermogen van BCW bedraagt totaal € 1.156.367. Pieter van Foreest heeft een aandeel van 33,33% in de 

zeggenschap, op grond waarvan 1/3 van het eigen vermogen en het resultaat in de geconsolideerde jaarrekening zijn 

verwerkt.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en 

vennootschappen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en 

transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de 

geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Waarderingsgrondslagen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting 

te krijgen met de geldende waarderingsgrondslagen van de groep.

De Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is statutair (en feitelijk) gevestigd te Delft, Beukenlaan 2 en is

bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27185703.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de navolgende tot de groep behorende stichtingen:

• Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft (100%);

• Stichting Behandelcentrum Westland te Naaldwijk (33 1/3%);

• Stichting Anna te Drieën te Delft (100%);

• Stichting Kerkzaal Abtswoude te Delft (100%);

• Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3 te Pijnacker-Nootdorp (100%).

De Stichting Behandel Centrum Westland is een samenwerking van Pieter van Foreest met Reinier de Graaf en St. 

Phoenix. Om het inzicht te verbeteren wordt deze stichting proportioneel (1/3) meegeconsolideerd.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Deze veronderstelling is gebaseerd aan de 

hand van de financiële positie ultimo 2018, de begroting 2019, de meerjarenraming (in resultaat, liquiditeit en solvabiliteit) 

en het voldoen aan de bankconvenanten.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur 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 jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De jaarrekening van Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft is geconsolideerd met de onder het kopje 'Consolidatie' 

genoemde stichtingen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verbonden partijen

Financiële instrumenten

Algemeen

Renterisico en kasstroomrisico

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het

vast actief.
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De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico 

bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde 

betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde 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 reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans 

verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen 

in het management van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen 

op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur. Op bedrijfsterreinen, onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt 

niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0 - 10 %;

• Machines en installaties : 5 %;

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 20 %.

De vordering uit hoofde van handelsdebiteuren is voor circa 76% geconcentreerd bij vijf debiteuren.

Reële waarde

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. 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 instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt - en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie 

die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Kredietrisico
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Bijzondere waardeverminderingen

Financiële vaste activa
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De belangrijkste parameters hierbij betreffen:

Pieter van Foreest beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge WLz. Voor dit 

vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde 

investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van zes jaar (2012-2017) waarin 

deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de 

beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg, is in de NBA wijzer 2 van 24 oktober 

2011 geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als 

gevolg hiervan dient overeenkomstig RJ 121 te worden getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de 

toekomstige opbrengsten.

De realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van het 

zorgvastgoed is benaderd op het niveau van de kasstroom genererende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van 

dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2018.

  woningen is de restwaarde op een inschatting van de afdeling Vastgoed gebaseerd wat de woning

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht als vooruit ontvangen bedrag en onder de overlopende passiva 

opgenomen.

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich 

voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet zal worden 

terugverdiend. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 

actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar 

verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.  

▪ Grondwaarde;

Conclusie van de berekeningen is dat er in 2018 dat er voor de appartementen Hooge Tuinen sprake is van een terugname 

bijzondere waardevermindering van circa € 911.000.

▪ ZZP-mix: verhouding zware en lichte zorg;

▪ Functionaliteit object;

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven 

toegewezen aan de samenstellende delen.

▪ Onderhoudskosten;

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, worden bijzondere waardeverminderingen 

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Op basis van bedrijfseconomische uitgangspunten is voor verschillende locaties de afschrijvingsduur gemaximeerd. Deze 

schattingswijziging is in 2012 ingevoerd en daarna ongewijzigd gebleven.

  na beschouwingsperiode nog waard zal zijn;

▪ Restwaarde: deze is bij de intramurale panden gesteld op de grondwaarde minus sloopkosten. Bij  de 

▪ Indexering normatieve huisvestingscomponent met 2,5%, conform de NZa-systematiek;

▪ Disconteringsvoet van 4,5%, zijnde de gemiddelde vermogenskosten van Pieter van Foreest.

▪ Bruto vloer oppervlak / gebruiksoppervlak;

▪ Resterende levensduur onroerend goed;

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde 

wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende 

gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van 

de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, 

wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen 

deze lagere waarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorraden

Onderhanden werk DBC

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening reorganisatie

Voorziening nabetaling ORT
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gewaardeerd door op de balansdatum de openstaande DBC's fictief af te sluiten.

Ten behoeve van de  opbrengstverantwoording GRZ is rekening gehouden met de gefactureerde DBC's, alsmede

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van 

de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede 

de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van 

vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en 

variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van 

de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 

te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen en zijn, indien van toepassing, contant gemaakt.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

met de aan 2018 toe te rekenen waarde van de ultimo 2018 openstaande DBC's. Dit onderhanden werk wordt

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 nominale waarde.

De reorganisatievoorziening betreft een voorziening voor lopende en aangekondigde reorganisaties. Ultimo 2016 waren 

voor diverse ondersteunende diensten reorganisatieplannen geformaliseerd. Per balansdatum is een voorziening getroffen 

voor de loonkosten van boventallige werknemers betreffende de (verwachte) periode na balansdatum dat zij van werk zijn 

vrijgesteld. Ultimo 2018 resteert nog een saldo van circa € 53.000, af te wikkelen in 2019.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na eerste 

verwerking worden vorderingen opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is gebaseerd op historische cijfers.

Rentemutaties van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde zijn verantwoord als dotatie aan de voorziening.

Ingevolge een rechterlijke uitspraak is onregelmarigheidstoeslag verschuldigd over verlofdagen. Met de vakbonden is een 

onderhandelingsakkoord bereikt, welke bestaat uit een nabetaling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. De 

nabetaling vindt in drie delen plaats in de jaren 2017, 2018 en 2019. De voorziening is in 2016 en 2017 gevormd voor het 

deel van de nabetalingen 2018/2019 waarbij nog geen sprake is van een overeenkomst met de werknemer. Ultimo 2018 is 

daarvan geen sprake meer.
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Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Voorziening asbestsaneringen

Leasing

Schulden

Belastingen

De te betalen belastingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.1.4.3 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening is gebaseerd op de 

geprognotiseerde gratificaties bij jubileum en pensioen, uitgaande van de gemiddelde levensverwachting en de gemiddeld 

resterende duur van het dienstverband betreffende de ultimo 2018 in dienst zijnde werknemers.

In 2012 heeft Pieter van Foreest een voorziening van circa 2,8 miljoen opgenomen voor asbestsanering.  Dit vloeide voort 

uit een inventarisatie die Pieter van Foreest begin 2012 heeft uitgevoerd in het kader van de compensatieregeling. De 

voorziening is gevormd op basis van de nominale waarde van de verkregen offertes. Ultimo 2018 bedraagt de voorziening 

ruim € 3 miljoen, rekening houdende met een jaarlijkse indexering van 3% vanaf 2013. Pieter van Foreest is voornemens 

om op termijn het asbest te saneren hetgeen tot een uitstroom van middelen zal leiden. Op dit moment heeft het geen 

invloed op het gebruik van de panden. De noodzaak tot sanering doet zich voor bij sloop, dan wel verbouwing.

Activa die worden gefinancierd door middel van financiële leasing worden geactiveerd in de balans op het tijdstip van het 

aangaan van het leasecontract tegen de contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen 

worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent, gebaseerd op een vast rentepercentage 

van 5,5%. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentevergoeding opgenomen onder de langlopende schulden. De 

rentecomponent, als onderdeel van de leasetermijnen, wordt verantwoord in de resultatenrekening. De relevante activa 

worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgemomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 

kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De 

aflossingsverplichtigingen voor het komende jaar van de langlopende leningen worden opgenomen onder de kortlopende 

schulden.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financial leasingcontract zijn voor 

het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het 

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

De voorziening eigen risicodrager WGA is nieuw vanaf 2017. Pieter van Foreest is vanaf 1 januari 2017 voor 50% 

eigenrisicodrager voor de WGA geworden. Voor de nieuwe gevallen vanaf 2017 inzake doorbetalingsplicht wordt 

aangesloten bij het rapport betreffende eigenrisicodragerschap WGA van Mercer. Dit rapport bevat de verwachte geldelijke 

uitstroom op basis van nieuwe gevallen de komende jaren. 

De voorziening langdurig zieken bedraagt ultimo 2018 circa € 1,1 miljoen en bestaat voor € 0,2 miljoen uit de  voorziening 

arbeidsongeschiktheid en voor € 0,6 miljoen uit de voorziening eigen risicodrager WGA. De voorziening 

arbeidsongeschiktheid ziet toe op de beloningen inclusief transitievergoeding die in de toekomst moeten worden betaald 

aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend (> 730 dagen) geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn 

om werkzaamheden te verrichten door ziekte. De voorziening arbeidsongeschiktheid is gevormd voor het risico op de 

loondoorbetaling  van langdurig zieken.   
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5.1.4.4  Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Opbrengstverantwoording
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Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 

waarin zij voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.

De opbrengsten uit (zorg)dienstverlening worden verantwoord op basis van de in het boekjaar geleverde prestaties. De met 

de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

De opbrengsten Wlz worden opgenomen op basis van de realisatie (dagen, dagdelen en uren) rekening houdend met de 

voor het boekjaar gemaakte productieafspraken met het zorgkantoor en voorlopige budgetmutaties voorzover opgenomen 

in de rekenstaat.

De omzet DBC's (zorgverzekeringswet) wordt bepaald door het totaal van de in het boekjaar gefactureerde afgesloten GRZ-

trajecten tegen de daarvoor met de zorgverzekeraar afgesproken tarieven, plus de ultimo boekjaar nog te factureren 

afgesloten trajecten, minus de ultimo vorig boekjaar nog te factureren afgesloten trajecten, plus of min de mutatie in 

Onderhanden werk DBC's / DBC zorgproducten. Met een aantal zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de 

maximaal met betrekking tot een jaar te declareren GRZ zorg. Hierbij worden alle DBC’s die geopend zijn in een 

kalenderjaar aan dat kalenderjaar toegerekend (‘schadelast’). Overschrijdingen (of verwachte overschrijdingen) van 

schadelastplafonds worden in mindering op de omzet en de post nog te factureren omzet gebracht.

De opbrengsten Zorgverzekeringswet worden opgenomen op basis van de realisatie (dagen, dagdelen en uren) rekening 

houdend met de voor het boekjaar gemaakte productieafspraken met de zorgverzekeraars.

Baten, waaronder nagekomen budgetaanpassingen, en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 

worden aan dit boekjaar toegerekend.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst - en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 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.

Bij het bepalen van de WMO opbrengsten heeft Pieter van Foreest de contractuele afspraken gevolgd. De opbrengsten zijn 

verantwoord op basis van de in het boekjaar geleverde prestaties.

De schattingsrisico's in deze opbrengsten zijn naar beste weten geschat door de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest 

en zijn verwerkt in de jaarrekening, maar kunnen leiden tot nagekomen effecten in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal 

zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden 

gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door 

medewerkers, e.d.). Daarnaast zijn er systeemtechnische problemen geweest in de digitale communicatie met de 

gemeenten en zijn processen niet overal op tijd ingevoerd, o.a. doordat de vereisten in een laat stadium pas bekend 

werden.

De Raad van Bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar 

mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2018 of 

later.

De schattingsrisico's in deze opbrengsten zijn naar beste weten geschat door de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest 

en zijn verwerkt in de jaarrekening, maar kunnen leiden tot nagekomen effecten in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal 

zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per financier andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden 

gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door 

medewerkers, e.d.). 
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Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten

Pensioenen

Operationele leasing

Financiële baten en lasten
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De overige opbrengsten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 

dergelijke en van over de opbrengsten geheven belastingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt 

zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd 

op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. In de overige 

bedrijfsopbrengsten worden onder meer de vergoedingen voor uitgeleend personeel en verhuur van onroerend goed 

verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk het pensioenfonds en de belastingdienst.

Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds 

Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 

pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Pieter van Foreest heeft geen verplichting tot het voldoen 

van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies. Pieter van Foreest heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Leasebetalingen worden, in geval van operationele lease, lineair over de leaseperiode ten laste van de winst- en 

verliesrekening gebracht.

Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, die 

voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Pieter van Foreest 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. De 

dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de 

dekkingsgraad minder sterk schommelen. Ultimo maart 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Een bijgewerkt herstelplan 

van maart 2019 laat zien dat de beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op het vereiste niveau (minimaal 124,4%) zal zijn, 

dat is binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar. Als de aannames onder het herstelplan uitkomen, worden de 

pensioenen mogelijk verlaagd en komt er een tijdelijke extra premie van 2,5%. Pieter van Foreest 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. Pieter van Foreest heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat 

dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter 

compensatie van de door de instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengst in de resultatenrekening 

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Exploitatiesubsidies worden als bate 

verantwoord in het jaar waarvoor de subsidie is toegekend indien aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Subsidies die 

gekoppeld zijn aan te leveren prestaties worden als bate verantwoord in het jaar waarin de betreffende prestaties zijn 

geleverd.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 64.228.801 67.050.016

Machines en installaties 13.162.786 14.685.251

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 6.770.294 7.074.873

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 851.733 341.301

Totaal materiële vaste activa 85.013.614 89.151.441

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

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 89.151.441 95.672.360

Bij: investeringen 4.287.797 3.582.077

Af: bijzondere waardevermindering en terugneming -911.499 249.686

Af: afschrijvingen 9.337.123 9.853.310

Boekwaarde per 31 december 85.013.614 89.151.441

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Aanschafwaarde 182.263.495 179.428.489

Bijzondere waardevermindering -6.206.016 -7.117.515

Cumulatieve afschrijvingen -91.043.865 -83.159.533

85.013.614 89.151.441

Financial lease

Lease 

betalingen

Contante 

waarde

Eén jaar na balansdatum 307.405 200.305

Tot en met vijf jaar na balansdatum 1.537.025 855.358

Langer dan vijf jaar na balansdatum 5.840.695 1.831.516

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Overige vorderingen 447.729 39.970

Totaal financiële vaste activa 447.729 39.970

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 39.970 600.807

Compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 412.200 0

Afschrijvingen boekjaar -4.441 -560.837

Boekwaarde per 31 december 447.729 39.970
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht in paragraaf 

5.1.6. Voor een toelichting op de schattingswijzigingen en de waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 5.1.4 

(waarderingsgrondslagen).

In de MVA component Bedrijfsgebouwen en terreinen is voor de aanleunwoningen Abtswoude, waarvan Pieter van Foreest geen 

juridisch eigenaar is, gebruik gemaakt van financial lease. De boekwaarde ulitimo 2018 bedraagt € 3.510.721. Het bedrag van de 

leasebetalingen dat in 2018 is verwerkt bedraagt € 307.405. De leaseverplichting en de contante waarde bedragen:
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3. Voorraden 

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

€ €

Voorraad centraal magazijn 0 21.633

Emballage 2.825 0

Totaal voorraden 2.825 21.633

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

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

€ €

Onderhanden werk DBC's 1.003.714 978.809

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 1.003.714 978.809

5. Vordering uit hoofde van financieringstekort Wlz

2017 2018 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 1.227.511 0 1.227.511

Financieringsverschil boekjaar 0 220.656 220.656

Correcties voorgaande jaren 267.103 0 267.103

Betalingen/ontvangsten -1.494.614 0 -1.494.614

Subtotaal mutatie boekjaar -1.227.511 220.656 -1.006.855

Saldo per 31 december 0 220.656 220.656

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17

Het financieringsverschil bestaat uit: € €

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 220.656 1.227.511

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

220.656 1.227.511

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 117.837.183 114.158.887

Af: ontvangen voorschotten 117.616.527 112.931.376

Totaal financieringsverschil 220.656 1.227.511
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6. Debiteuren en overige vorderingen

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Vorderingen op debiteuren 2.662.537 2.724.755

Nog te factureren omzet DBC's 1.143.705 1.386.979

Zorginstituut 2.099 12.180

Zorgverzekeraars, nog te factureren 0 535.419

Gemeentes, WMO nog te factureren 703.692 426.118

Vooruitbetaalde bedragen 1.296.568 1.351.989

Nog te ontvangen bedragen 543.045 646.964

Totaal overige vorderingen 6.351.646 7.084.404

Toelichting:

7. Liquide middelen

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bankrekeningen 25.512.443 23.609.501

Kassen 46.141 35.012

Totaal liquide middelen 25.558.584 23.644.513

Toelichting:

PASSIVA

8. Groepsvermogen

31-dec-18 31-dec-17

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: € €

Kapitaal 494.814 494.814

Bestemmingsfondsen 44.580.416 42.699.811

Algemene en overige reserves 1.945.933 1.702.083

Totaal eigen vermogen 47.021.163 44.896.708

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-18

€ € € €

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal 494.814 0 0 494.814

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten 42.699.811 1.880.605 0 44.580.416

Totaal Bestemmingsfondsen 42.699.811 1.880.605 0 44.580.416
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Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. Voor een analyse van de mutatie in de liquide middelen wordt verwezen naar het 

kasstroomoverzicht (5.1.3.).

Op de vorderingen inzake debiteuren is een voorziening in mindering gebracht van € 70.000 (2017: € 89.833).
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Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-18

€ € € €

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanleunwoningen 257.037 0 0 257.037

Algemene reserves 1.445.046 243.850 0 1.688.896
Totaal algemene - en overige reserves 1.702.083 243.850 0 1.945.933

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

2018 2017

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 2.124.455 5.871.916

Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 0 0

Cumulatief effect van stelselwijzigingen 0 0

Af: Gerealiseerde bijzondere waardevermindering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaal resultaat van de instelling 2.124.455 5.871.916

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 

9. Voorzieningen

Saldo per Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-18 Dotatie Onttrekking Vrijval 31-dec-18

€ € € € €

Voorziening reorganisatie 297.695 0 191.543 53.302 52.850

Voorziening nabetaling ORT 11.680 0 0 11.680 0

Voorziening gratificaties 433.671 142.397 111.691 0 464.377

Voorziening arbeidsongeschiktheid 1.442.231 306.050 354.625 300.001 1.093.655

Voorziening asbestsaneringen 2.956.256 101.550 4.960 0 3.052.846

Totaal voorzieningen 5.141.533 549.997 662.819 364.983 4.663.728

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-18

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 664.848

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.424.348

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 574.532

Toelichting:

10. Langlopende schulden

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

€ €

Schulden aan banken en overige kredietverstrekkers 38.778.039 41.947.172

Overige langlopende schulden 4.042.898 4.711.510

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 42.820.937 46.658.682
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Een nadere toelichting op de opbouw van de getroffen voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 5.1.4 van de jaarrekening 

(Grondslagen van waardering en resultaatbepaling).



Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 53.095.674 56.550.066

Bij: nieuwe leningen 0 150.000

Af: aflossingen 6.489.671 3.604.392

Stand per 31 december  46.606.003 53.095.674

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.785.066 6.436.992

Stand langlopende schulden per 31 december 42.820.937 46.658.682

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

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.785.066 6.436.992

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 42.820.937 46.658.682

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 31.788.650 34.064.781

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.8 overzicht langlopende 

schulden.

Onder overige langlopende schulden is de leaseverplichting inzake de aanleunwoningen van de locatie Abtswoude

opgenomen.

De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• waarborgfonds / gemeentegarantie;

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 4.759.762 3.594.836

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.785.066 6.436.992

Zorgverzekeraars 1.270.350 0

Belastingen en sociale premies 2.601.316 2.700.742

Schulden ter zake pensioenen 405.781 342.703

Nog te betalen salarissen 1.871.928 2.072.433

Vakantiegeld 2.560.511 2.493.427

Vakantiedagen 3.870.453 3.921.023

Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten 2.698.798 3.592.396

Nog te betalen rente 268.975 296.806

Totaal overige kortlopende schulden 24.092.940 25.451.358

Toelichting:

De stichting beschikt over een kredietfaciliteit bij de ING-Bank ten bedrage van € 6.000.000.

Als zekerheid voor de kredietfaciliteiten geldt:
- negatieve pledge, pari passu en cross-default verklaring
- een positieve/negatieve hypotheekverklaring op al het onroerend goed

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
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door alle financiers getekende overeenkomst gedeelde zekerheden, waardoor geen sprake meer is van directe 

recht van hypotheek verleend op haar gehele vastgoedportefeuille.

opeisbaarheid van de leningen. In samenhang met deze overeenkomst is door Pieter van Foreest op 13 januari 2015 het

verstrekte zekerheden opnieuw te willen bezien. Het overleg met de financiers heeft geresulteerd in een op 10 juni 2014  

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:

In 2013 is aan de BNG het recht van hypotheek verleend op de locaties Akkerleven en de Kreek. Op grond daarvan hebben 

De 1e en 2e tranche  nabetaling ORT over verlofuren zijn in 2017, respectievelijk 2018 uitbetaald. De 3e tranche (2019) is 

opgenomen in het kortlopende deel van de langlopende schulden (aflossingsverplichting langlopende leningen).

de andere financiers aangegeven, om te voorkomen dat hun leningen direct opeisbaar zouden worden, de aan hen 



Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

·         MBI-omzetplafond verpleging en verzorging (TB/REG-17602-01)

·         MBI-omzetplafond medisch specialistische zorg (TB/REG-17631-01)

·         MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf (TB/REG-17635-01)

13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Waarborgfonds voor de Zorgsector

Huurovereenkomsten

Verhuurder Termijn/jaar Exp. datum Huur/jaar

Vastgoed

Weidevogelhof St. Mooiland 10 31-05-21 1.300.899

Die Buytenweye St. Woonbron 20 31-05-30 1.235.496

Stefanna Vestia 20 31-12-21 783.576

Bieslandhof F.S.G. Schiedam 10 31-08-23 482.736

Lindenhof St. P.C.B. onbepaald, opzegtermijn 2 jaar 367.624

Vlietzicht St. Wonen Wateringen 5 15-05-24 198.065

Kalfjeslaan Delft Unibail-Rodamco 7 31-01-22 353.640

Vermeertoren Vestia 5 30-09-22 121.793

Mozartlaan St. Woonbron 1 31-10-20 112.676

Veenhage Vestia 25 31-05-24 83.472

Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld St. Wonen Wateringen 5 15-07-20 65.333

Singelhof Alg. Woningst. Maasland 20 31-07-28 64.852

Reinier de Graaf 5 01-09-20 272.548

Delfshove Vestia onbepaald, opzegtermijn 1 jaar 424.432

Diversen 67.884

Overige contracten

Huur kopieermachines 6 31-03-20 324.180

Leaseauto's 4 31-12-19/20 189.666

Totaal 6.448.872

Toelichting:

De richtlijnen voor jaarverslaggeving met betrekking tot huurcontracten bepalen dat als een huurcontract gekwalificeerd

wordt als financial lease, het activum geactiveerd moet worden op de balans.

Ten aanzien van de huurpanden is een analyse uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat alleen voor de aanleunwoningen op

de locatie Abtswoude sprake is van financial lease.

Garant - en borgstellingen

Ten gunste van Unibail Rodamco Nederland Winkels BV is een bankgarantie verleend ten bedrage van € 133.057.

Claims

Pieter van Foreest heeft in 2017 een claim ontvangen ter hoogte van € 1.553.747.

Deze claim is door Pieter van Foreest afgewezen, omdat zij vindt dat er geen sprake is van een vordering.
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Indien het risicovermogen van het Waarborgfonds minder bedraagt dan het garantieniveau (0,25% van het totaal der geborgde 

schuldrestanten) is door het Waarborgfonds bij de deelnemende instellingen een obligo inroepbaar van maximaal 3% van de 

restschuld van de door het Waarborgfonds bij deze instellingen geborgde leningen. Voor Pieter van Foreest betreft het maximaal 

een bedrag van € 221.518 (3% van € 7.383.875).

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg 

terug te vorderen bij instellingen. De minister heeft voor verschillende subsectoren in de zorg een MBI ingesteld, waarvan de 

volgende omzetplafonds voor 2018 relevant zijn voor Pieter van Foreest:

De minister van VWS zou uiterlijk vóór 1 december van het opvolgende jaar moeten beslissen over inzet van het MBI, als sprake 

is van een macro-overschrijding. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze periode van elf maanden te kort is om de werkelijke 

realisatie vast te stellen, met als gevolg dat de realisatie voor meerdere voorgaande jaren nog niet is vastgesteld. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 heeft Pieter van Foreest nog geen inzicht in de realisatie van het MBI-omzetplafond 

over 2018 en de nog niet afgewikkelde voorgaande jaren. Hierdoor is nog onduidelijk of er daadwerkelijk sprake zal zijn van het 

inzetten van het macrobeheersinstrument. Wel geldt dat dit wettelijk gezien mogelijk is om dit bij een vastgestelde overschrijding 

te doen. Pieter van Foreest is daarom nu niet in staat een betrouwbare schatting 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 2018. 

Mocht het MBI worden ingezet, dan zal de macro-overschrijding worden verhaald op individuele zorginstellingen naar rato van de 

gerealiseerde omzet (waarop het MBI van toepassing is).
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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 2018

- aanschafwaarde 129.031.681 29.900.989 20.154.518 341.301 0 179.428.489

- cumulatieve bijzondere waardevermindering 7.117.515 0 0 0 0 7.117.515

- cumulatieve afschrijvingen 54.864.150 15.215.738 13.079.645 0 0 83.159.533

Boekwaarde per 1 januari 2018 67.050.016 14.685.251 7.074.873 341.301 0 89.151.441

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.359.452 307.931 2.109.982 510.432 0 4.287.797

- bijzondere waardevermindering -911.499 0 0 0 0 -911.499

- afschrijvingen 5.092.166 1.830.396 2.414.561 0 0 9.337.123

- terugname geheel afgeschreven activa

  . aanschafwaarde 499.360 53.758 899.673 0 0 1.452.791

  . cumulatieve afschrijvingen 499.360 53.758 899.673 0 0 1.452.791

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.821.215 -1.522.465 -304.579 510.432 0 -4.137.827

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 129.891.773 30.155.162 21.364.827 851.733 0 182.263.495

- bijzondere waardevermindering 6.206.016 0 0 0 0 6.206.016

- cumulatieve afschrijvingen 59.456.956 16.992.376 14.594.533 0 0 91.043.865

Boekwaarde per 31 december 2018 64.228.801 13.162.786 6.770.294 851.733 0 85.013.614

Afschrijvingspercentages 0-2-2,5-5-10 5 10-20 0
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op

grond van

compensa- Overige Totaal

tieregeling vorderingen

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2018 0 39.970 39.970

Compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 0 412.200 412.200

Afschrijvingen 0 -4.441 -4.441

Boekwaarde per 31 december 2018 0 447.729 447.729
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5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2018

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Restschuld 

31 december 

2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 01-01-02 1.516.000 20 Hypothecair 2,78% 379.000 0 75.800 303.200 0 4 lineair 75.800 gem. garantie en hypotheek

ING 01-01-99 5.350.000 30 Onderhands 5,09% 1.386.054 0 91.781 1.294.273 788.066 11 annuïtair 91.446 hypotheek

ING 01-01-05 5.833.000 15 Onderhands 3,15% 1.263.813 0 388.867 874.946 0 3 lineair 388.867 hypotheek

Rabobank 01-01-07 1.790.000 15 Onderhands 1,15% 520.000 0 120.000 400.000 0 4 lineair 120.000 hypotheek

Ned Waterschapsbank 01-01-88 1.815.121 20 Onderhands 4,55% 116.840 0 116.840 0 0 0 annuïtair 0 gemeentegarantie

BNG 01-01-98 1.588.231 30 Onderhands 4,96% 858.331 0 60.543 797.788 446.936 10 annuïtair 63.546 gem. garantie en hypotheek

BNG 01-01-89 1.225.207 40 Onderhands 5,35% 416.173 0 37.834 378.339 189.166 10 lineair 37.833 gem. garantie en hypotheek

BNG 01-01-05 3.420.000 19 Onderhands 2,09% 1.080.000 0 180.000 900.000 0 5 lineair 180.000 waarborgfonds en hyp.

BNG 01-01-06 1.602.154 16 Onderhands 3,75% 500.676 0 100.135 400.541 0 4 lineair 100.135 waarborgfonds en hyp.

BNG 01-01-07 10.000.000 30 Onderhands 4,02% 6.416.667 0 333.333 6.083.334 4.416.669 19 lineair 333.333 waarborgfonds en hyp.

ING 13-03-08 5.300.000 30 Onderhands 4,59% 3.577.490 0 176.668 3.400.822 2.517.482 20 lineair 176.668 hypotheek

Rabobank 01-11-08 2.500.000 10 Onderhands 5,43% 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 lineair 0 hypotheek

BNG 01-03-11 7.500.000 20 Onderhands 5,22% 6.000.000 0 250.000 5.750.000 4.500.000 23 lineair 250.000 hypotheek

BNG 01-03-11 5.000.000 20 Onderhands 4,90% 3.500.000 0 250.000 3.250.000 2.000.000 13 lineair 250.000 hypotheek

BNG 01-03-11 6.000.000 20 Onderhands 5,20% 4.800.000 0 200.000 4.600.000 3.600.000 23 lineair 200.000 hypotheek

BNG 01-03-11 2.000.000 20 Onderhands 4,90% 1.400.000 0 100.000 1.300.000 800.000 13 lineair 100.000 hypotheek

Ohra Levensmij 01-01-90 177.882 30 Onderhands 4,54% 25.687 0 12.561 13.126 0 1 annuïtair 13.126 gemeentegarantie

Rabobank 11-06-15 11.300.000 28 Onderhands 3,05% 10.300.000 0 400.000 9.900.000 7.900.000 25 lineair 400.000 hypotheek

ING 01-09-16 1.650.000 6 Onderhands 1,75% 1.402.500 0 330.000 1.072.500 0 4 lineair 330.000 hypotheek

Fonds 1818 01-01-17 300.000 20 Onderhands 2,50% 296.050 0 15.800 280.250 201.250 18 lineair 15.800 geen

De Groot Fonds 15-12-16 300.000 10 Onderhands 3,00% 277.500 0 30.000 247.500 97.500 9 lineair 30.000 geen

KB Fonds 01-01-17 237.000 18 Onderhands 2,00% 237.000 0 0 237.000 237.000 19 lineair 0 geen

Zorgboerderij 2 01-01-17 150.000 20 Onderhands 2,00% 144.375 0 7.500 136.875 99.375 lineair 7.500 geen

Reinier de Graaf Groep 01-01-94 90.756 onbep. Onderhands 0,00% 90.756 0 0 90.756 90.756 nvt onbep. 0 geen

Reinier de Graaf Groep 01-01-94 75.630 onbep. Onderhands 3,85% 23.130 0 0 23.130 23.130 nvt onbep. 0 geen

Stichting Phoenix 01-01-94 90.756 onbep. Onderhands 0,00% 90.756 0 0 90.756 90.756 nvt onbep. 0 geen

Stichting Phoenix 01-01-94 226.890 onbep. Onderhands 3,85% 69.390 0 0 69.390 69.390 nvt onbep. 0 geen

Verpl.erfrecht 01-01-94 47.566 onbep. nvt 0,00% 47.567 0 0 47.567 47.567 nvt onbep. 0 geen

Leaseverpl Abtswoude 01-01-94 5.942.536 50 Leasing 5,50% 4.199.919 0 76.409 4.123.510 3.673.607 25 80.612

Nabetaling ORT 2018-2019 14-10-16 1.290.000 2 Onderhands 0,00% 1.176.000 0 635.600 540.400 0 1 540.400

Totaal 53.095.674 0 6.489.671 46.606.003 31.788.650 3.785.066
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2018

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties

2018 2017

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 117.867.448 114.600.291

Opbrengsten zorgverzekeringswet 19.353.401 19.274.713

Opbrengsten WMO 8.024.431 8.146.925

Zorginstituut 101.144 164.232

Overige zorgprestaties 358.428 448.288

Totaal 145.704.852 142.634.449

Toelichting wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz

- totaal budget voor aanvaardbare kosten boekjaar 117.837.183 114.158.887

- kassiersfunctie -236.838 -280.604

- correcties voorgaand boekjaar 267.103 722.008

117.867.448 114.600.291

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rijkssubsidies van het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 455.678 703.982

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief

overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) 190.907 498.125

Subsidie Rijksdienst Ondernemend Nederland 292.021 305.735

Sectorplan ZorgZijn Werkt 0 459.863

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 176.127 115.273

Totaal 1.114.733 2.082.978

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengst verhuur en servicekosten 2.704.340 2.636.239

Restauratieve diensten 1.019.779 950.955

Verkoop pand Gantelhof 0 782.128

Overige 858.655 919.556

Totaal 4.582.774 5.288.878

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 75.268.540 74.526.900

Sociale lasten 12.177.060 11.803.777

Pensioenpremies 6.224.883 5.875.031

Andere personeelskosten: 3.497.517 3.178.339

Subtotaal 97.168.000 95.384.047
Personeel niet in loondienst 8.996.961 4.557.872

Totaal personeelskosten 106.164.961 99.941.919

2018 2017

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 1.962 1.910

Er is geen personeel buiten Nederland werkzaam geweest.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2018

17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

- materiële vaste activa 9.337.123 9.853.310

- financiële vaste active, compensatieregeling AWBZ 0 555.289

- overige financiële vaste activa 4.441 5.548

Totaal afschrijvingen 9.341.564 10.414.147

Toelichting:

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa -911.499 249.686

Totaal -911.499 249.686

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.008.022 8.816.573

Algemene kosten 8.663.524 8.116.478

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 4.096.265 3.643.324

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.060.084 2.028.221

- Energiekosten gas 1.464.512 1.306.025

- Energiekosten stroom 892.572 732.907

- Energie transport 326.347 331.777

- Energie overig 297.303 339.480

Subtotaal 5.040.818 4.738.410

Huur en leasing 6.317.095 6.324.888

Dotaties en vrijval voorzieningen -477.805 -381.742

Totaal overige bedrijfskosten 32.647.919 31.257.931

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 608 2.646

Rentelasten -2.035.567 -2.273.352

Totaal financiële baten en lasten -2.034.959 -2.270.706

Toelichting:
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De rentebaten hebben betrekking op interest wegens rekening-courant banktegoeden. 

van waardering en resultaatbepaling).

Een nadere toelichting op de waardeverminderingen is terug te vinden in paragraaf 5.1.4 van de jaarrekening (Grondslagen 

De rentelasten bestaan voor het grootste deel uit interest op langlopende leningen en de leaseverplichting.

Als gevolg van de gewijzigde bekostiging is in 2012 een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de 

eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 30 

jaar, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben wordt ook 

een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering).

Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen 

verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden.

Het effect van deze wijziging is een toename van de afschrijvingskosten in 2018 € 1.243.726 (2017: € 1.243.738).
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2018

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

Inleiding

Bezoldiging topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen

Dhr. J.H. 

Oosters

Dhr. R.P. 

zevenbergen

voorzitter lid

1/1 - 31/12 15/1 - 31/12

28.350 18.112

13.387 10.185

- -

- -

13.387 10.185

- -

13.387 10.185

nvt nvt

1/10 - 31/12 -

3.221 -

- -

- -

3.221 -
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Beloningen betaalbaar op termijn -

9.185

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 2018

Individueel WNT-maximum

Beloning

4.842

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling 2017

-

9.1854.842

-

1/1 - 31/12

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

1/7 - 31/121/7 - 31/12

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Totaal bezoldiging 2017

-

4.842

lid

1/1 - 31/12

-

-

10.185

-

18.900

10.185

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

18.900

10.185

Verplichte motivering indien overschrijding

1/1 -31/12

18.900

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

-

10.185

(Fictieve) dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Beloningen betaalbaar op termijn

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Mw. W.M. 

NijdamMw. M. Vogelzang

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

Verplichte motivering indien overschrijding

Subtotaal

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

-

-

10.185

-

10.185

nvt

10.185

- -

10.185

nvt

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

lid

1/1 - 31/12

Op de bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur is het overgangsrecht van toepassing. Bij aanstelling in 2015 is de 

bezoldiging op basis van de WNT 1 bepaald op € 188.660,- (klasse G).  

Dhr. P.C.W. 

Hogendoorn

nee

ja

1/1 - 31/12

1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bedragen x € 1

189.000

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 Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest van toepassing zijnde 

regelgeving: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2016 en het overgangsrecht uit de Wet verlaging 

bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) .

Op basis van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp is het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting 

Zorginstellingen Pieter van Foreest € 189.000,- ( 12 punten, klasse V).

-

A.A.H.M. de Bresser

Voorzitter raad van bestuur

168.152

Totaal bezoldiging

10.185

nvt

-

11.420

179.572

-

179.572

167.270

Subtotaal

4.842

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% 

van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Overgangsrecht van toepassing

1/1 - 31/12

1

Bezoldiging

11.095

178.365

lid

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2017
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2018

Dhr. M. Boon

lid

1/1 - 1/3

3.150

1.614

-

-

1.614

1.614

nvt

1/1-31/12

9.185

-

-

9.185

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

22. Honoraria accountant 

2018 2017

€ €

De honoraria (incl. BTW) van de onafhankelijke accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 84.487 86.299

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 44.000 46.000

3 Advisering strategische personeelsplanning 10.940 72.600

4 Overige  0 0

Totaal honoraria accountant 139.427 204.899

23. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.

24. Resultaatbestemming

25. Gebeurtenissen na balansdatum
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Totaal bezoldiging 2017 9.185

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloningen betaalbaar op termijn -

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1 - 31/12

Beloning 9.185

Verplichte motivering indien overschrijding nvt

Gegevens 2017

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 1.614

Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal 1.614

Beloning 1.614

Belastbare onkostenvergoedingen -

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1 - 1/3

Individueel WNT-maximum 3.150

Bedragen x € 1 Mw. J.A. van 

Antwerpen

Functiegegevens lid

Er zijn geen gebeurtenissen van na de balansdatum te vermelden.

Resultaatbestemming vindt plaats op grond van de verdeling als genoemd op bladzijde 2.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging 

boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen 

die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden 

moeten worden.

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft in 2018 geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband betaald  aan 

topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Met deze WNT-verantwoording is in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi tevens voldaan aan de 

toelichtingsvereisten van artikel 2.383c BW inzake bezoldiging bestuurders en toezichthouders.

Bezoldiging
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 83.252.344 87.490.365

Financiële vaste activa 2 1.245.727 889.720

Totaal vaste activa 84.498.071 88.380.085

Vlottende activa

Voorraden 3 2.825 21.633

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 1.003.714 978.809

Vordering uit hoofde van financieringstekort 5 220.656 1.227.511

Debiteuren en overige vorderingen 6 6.419.171 7.121.433

Liquide middelen 7 25.282.972 23.427.526

Totaal vlottende activa 32.929.338 32.776.912

Totaal activa 117.427.409 121.156.997

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 463.629 463.629

Bestemmingsfondsen 44.580.416 42.699.811

Algemene en overige reserves 1.267.816 1.267.816

Totaal eigen vermogen 8 46.311.861 44.431.256

Voorzieningen 9 4.663.728 5.141.533

Langlopende schulden 10 42.369.963 46.200.208

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 0 0

Overige kortlopende schulden 11 24.081.857 25.384.000

Totaal passiva 117.427.409 121.156.997
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 13 144.483.741 141.908.133

Subsidies 14 1.114.733 2.071.552

Overige bedrijfsopbrengsten 15 4.462.124 5.184.887

Som der bedrijfsopbrengsten 150.060.598 149.164.572

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 105.559.582 99.590.761

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 9.230.620 10.348.552

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 -911.499 249.686

Overige bedrijfskosten 19 32.294.721 30.983.578

Som der bedrijfslasten 146.173.424 141.172.577

BEDRIJFSRESULTAAT 3.887.174 7.991.995

Financiële baten en lasten 20 -2.006.569 -2.240.381

RESULTAAT BOEKJAAR 1.880.605 5.751.614

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 1.880.605 5.751.614

Algemene reserve 0 0
1.880.605 5.751.614

Het resultaat is op dezelfde wijze verwerkt als in de geconsolideerde resultatenrekening.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 63.044.507 65.842.727

Machines en installaties 12.647.777 14.419.639

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 6.708.327 7.004.793

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 851.733 223.206

Totaal materiële vaste activa 83.252.344 87.490.365

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 87.490.365 94.415.227

Bij: investeringen 4.076.659 3.112.539

Af: afschrijvingen 9.226.179 9.787.715

Af: bijzondere waardevermindering en terugneming -911.499 249.686

Boekwaarde per 31 december 83.252.344 87.490.365

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Aanschafwaarde 179.813.654 177.108.782

Bijzondere waardevermindering -6.206.016 -7.117.515

Cumulatieve afschrijvingen -90.355.294 -82.500.902

83.252.344 87.490.365

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Lening u/g 797.998 849.750

Overige vorderingen 447.729 39.970

Totaal financiële vaste activa 1.245.727 889.720

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 889.720 1.482.622

Afschrijvingen boekjaar -4.441 -560.837

Compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 412.200 0

Aflossing leningen -51.752 -32.065

Boekwaarde per 31 december 1.245.727 889.720
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht in paragraaf 

5.1.13. Voor een toelichting op de schattingswijzigingen en de waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 5.1.4 

(waarderingsgrondslagen).
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

3. Voorraden 

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

€ €

Voorraad centraal magazijn 0 21.633

Emballage 2.825 0

Totaal voorraden 2.825 21.633

Toelichting:

In verband met een nieuw inkoop - en bestelsysteem is het centraal magazijn opgeheven. Het saldo ultimo 2018

bestaat uit de aanwezige emballage.

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

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

€ €

Onderhanden werk DBC's 1.003.714 978.809

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 1.003.714 978.809

5. Vordering uit hoofde van financieringstekort WLz

2017 2018 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 1.227.511 0 1.227.511

Financieringsverschil boekjaar 0 220.656 220.656

Correcties voorgaande jaren 267.103 0 267.103

Betalingen/ontvangsten -1.494.614 0 -1.494.614

Subtotaal mutatie boekjaar -1.227.511 220.656 -1.006.855

Saldo per 31 december 0 220.656 220.656

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 220.656 1.227.511

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

220.656 1.227.511

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 117.837.183 114.158.887

Af: ontvangen voorschotten 117.616.527 112.931.376

Totaal financieringsverschil 220.656 1.227.511
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

6. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.662.537 2.724.755

Nog te factureren omzet DBC's 1.143.705 1.386.979

Zorginstituut 2.099 12.180

Zorgverzekeraars, nog te factureren 0 535.419

Gemeentes, WMO nog te factureren 703.692 426.118

Vooruitbetaalde bedragen 1.289.387 1.343.925

Nog te ontvangen bedragen 617.751 692.057

Totaal overige vorderingen 6.419.171 7.121.433

Toelichting:

7. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 25.236.881 23.392.920

Kassen 46.091 34.606

Totaal liquide middelen 25.282.972 23.427.526

Toelichting:

PASSIVA

8. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 463.629 463.629

Bestemmingsfondsen 44.580.416 42.699.811

Algemene en overige reserves 1.267.816 1.267.816

Totaal eigen vermogen 46.311.861 44.431.256

Verloop groepsvermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-18

€ € € €

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal 463.629 0 0 463.629

463.629 0 0 463.629
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Op de vorderingen inzake debiteuren is een voorziening in mindering gebracht van € 70.000 (2017: € 89.833).

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-18

€ € € €

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten 42.699.811 1.880.605 0 44.580.416

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 42.699.811 1.880.605 0 44.580.416

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves:

Reserve aanleunwoningen 257.037 0 0 257.037

Algemene reserves 1.010.779 0 0 1.010.779

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.267.816 0 0 1.267.816

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2018

en resultaat over 2018

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 46.311.861 1.880.605

Stichting Anna te Drieën 16.613 -4.758

Stichting Kapel Abtswoude -21.206 3.544

Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3 328.439 229.685

Stichting Behandel Centrum Westland 385.456 15.379

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 47.021.163 2.124.455

9. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-18 31-dec-18

€ € € € €

Voorziening reorganisatie 297.695 0 191.543 53.302 52.850

Voorziening nabetaling ORT 11.680 0 0 11.680 0

Voorziening gratificaties 433.671 142.397 111.691 0 464.377

Voorziening arbeidsongeschiktheid 1.442.231 306.050 354.625 300.001 1.093.655

Voorziening asbestsaneringen 2.956.256 101.550 4.960 0 3.052.846

Totaal voorzieningen 5.141.533 549.997 662.819 364.983 4.663.728

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-18

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 664.848

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.424.348

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 574.532

Toelichting:
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Een nadere toelichting op de opbouw van de getroffen voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 5.1.4 van de jaarrekening 

(Grondslagen van waardering en resultaatbepaling).
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

10. Langlopende schulden

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

€ €

Schulden aan banken en overige kredietverstrekkers 38.327.065 41.488.698

Overige langlopende schulden 4.042.898 4.711.510

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 42.369.963 46.200.208

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 52.629.700 56.228.467

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 6.482.171 3.598.767

Stand per 31 december  46.147.529 52.629.700

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.777.566 6.429.492

Stand langlopende schulden per 31 december 42.369.963 46.200.208

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

2018 2017

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.777.566 6.429.492

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 42.369.963 46.200.208

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 31.367.676 33.636.307

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.15 overzicht langlopende 

schulden.

Onder overige langlopende schulden is de leaseverplichting inzake de aanleunwoningen van de locatie Abtswoude

opgenomen.

De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• waarborgfonds / gemeentegarantie;
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:

hebben de andere financiers aangegeven, om te voorkomen dat hun leningen direct opeisbaar zouden worden, de aan hen 

hen verstrekte zekerheden opnieuw te willen bezien. Het overleg met de financiers heeft geresulteerd in een op 10 juni 2014  

In 2013 is aan de BNG het recht van hypotheek verleend op de locaties Akkerleven en de Kreek. Op grond daarvan hebben 

opeisbaarheid van de leningen. In samenhang met deze overeenkomst is door Pieter van Foreest op 13 januari 2015 het

recht van hypotheek verleend op haar gehele vastgoedportefeuille.

2014 door alle financiers getekende overeenkomst gedeelde zekerheden, waardoor geen sprake meer is van directe 
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 4.614.749 3.594.836

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.777.566 6.429.492

Zorgverzekeraars 1.270.350 0

Belastingen en sociale premies 2.600.347 2.700.742

Schulden ter zake pensioenen 405.781 342.703

Nog te betalen salarissen 1.871.929 2.072.433

Eenmalige uitkering 0 0

Nabetaling onregelmatigheidstoeslag, 1e tranche 0 0

Vakantiegeld 2.560.511 2.493.427

Vakantiedagen 3.870.453 3.921.023

Nog te betalen interest 268.975 296.806

Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten 2.841.196 3.532.538

Totaal overige kortlopende schulden 24.081.857 25.384.000

Toelichting:

De stichting beschikt over een kredietfaciliteit bij de ING-Bank ten bedrage van € 6.000.000.

Als zekerheid voor de kredietfaciliteiten geldt:

- negatieve pledge, pari passu en cross-default verklaring

- een positieve/negatieve hypotheekverklaring op al het onroerend goed

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voor de niet uit de balans opgenomen activa en verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de

geconsolideerde balans (geconsolideerd wijkt niet af van enkelvoudig).
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De 1e en 2e tranche nabetaling ORT over verlofuren zijn in 2017, respectievelijk 2018 uitbetaald. De 3e tranche (2019) is 

opgenomen in het kortlopende deel van de langlopende schulden (aflossingsverplichting langlopende leningen).
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5.1.13 ENKELVOUDIG 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 2018

- aanschafwaarde 127.196.072 29.616.110 20.073.394 223.206 0 177.108.782

- cumulatieve bijzondere waardevermindering 7.117.515 0 0 0 0 7.117.515

- cumulatieve afschrijvingen 54.235.830 15.196.471 13.068.601 0 0 82.500.902

Boekwaarde per 1 januari 2018 65.842.727 14.419.639 7.004.793 223.206 0 87.490.365

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.338.149 0 2.109.983 628.527 0 4.076.659

- bijzondere waardevermindering -911.499 0 0 0 0 -911.499

- afschrijvingen 5.047.868 1.771.862 2.406.449 0 0 9.226.179

- terugname geheel afgeschreven activa

  . aanschafwaarde 418.355 53.758 899.674 0 0 1.371.787

  . cumulatieve afschrijvingen 418.355 53.758 899.674 0 0 1.371.787

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.798.220 -1.771.862 -296.466 628.527 0 -4.238.021

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 128.115.866 29.562.352 21.283.703 851.733 0 179.813.654

- bijzondere waardevermindering 6.206.016 0 0 0 0 6.206.016

- cumulatieve afschrijvingen 58.865.343 16.914.575 14.575.376 0 0 90.355.294

Boekwaarde per 31 december 2018 63.044.507 12.647.777 6.708.327 851.733 0 83.252.344

Afschrijvingspercentages 0-2-2,5-5-10 5 10-20 0
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op

grond van

compensa- Overige Totaal

tieregeling vorderingen

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2018 0 889.720 889.720

Verstrekte leningen 0 0

Compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 412.200 412.200

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 -51.752 -51.752

Afschrijvingen 0 -4.441 -4.441

Boekwaarde per 31 december 2018 0 1.245.727 1.245.727
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5.1.15 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2017 (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Restschuld 

31 december 

2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1-jan-02 1.516.000 20 Hypothecair 2,78% 379.000 0 75.800 303.200 0 4 lineair 75.800 gem. garantie en hypotheek

ING 1-jan-99 5.350.000 30 Onderhands 5,09% 1.386.054 0 91.781 1.294.273 788.066 11 annuïtair 91.446 hypotheek

ING 1-jan-05 5.833.000 15 Onderhands 3,15% 1.263.813 0 388.867 874.946 0 3 lineair 388.867 hypotheek

Rabobank 1-jan-07 1.790.000 15 Onderhands 1,15% 520.000 0 120.000 400.000 0 4 lineair 120.000 hypotheek

Ned Waterschapsbank 1-jan-88 1.815.121 20 Onderhands 4,55% 116.840 0 116.840 0 0 0 annuïtair 0 gemeentegarantie

BNG 1-jan-98 1.588.231 30 Onderhands 4,96% 858.331 0 60.543 797.788 446.936 10 annuïtair 63.546 gem. garantie en hypotheek

BNG 1-jan-89 1.225.207 40 Onderhands 5,35% 416.173 0 37.834 378.339 189.166 10 lineair 37.833 gem. garantie en hypotheek

BNG 1-jan-05 3.420.000 19 Onderhands 2,09% 1.080.000 0 180.000 900.000 0 5 lineair 180.000 waarborgfonds en hyp.

BNG 1-jan-06 1.602.154 16 Onderhands 3,75% 500.676 0 100.135 400.541 0 4 lineair 100.135 waarborgfonds en hyp.

BNG 1-jan-07 10.000.000 30 Onderhands 4,02% 6.416.667 0 333.333 6.083.334 4.416.669 19 lineair 333.333 waarborgfonds en hyp.

ING 13-mrt-08 5.300.000 30 Onderhands 4,59% 3.577.490 0 176.668 3.400.822 2.517.482 20 lineair 176.668 hypotheek

Rabobank 1-nov-08 2.500.000 10 Onderhands 5,43% 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 lineair 0 hypotheek

BNG 1-mrt-11 7.500.000 20 Onderhands 5,22% 6.000.000 0 250.000 5.750.000 4.500.000 23 lineair 250.000 hypotheek

BNG 1-mrt-11 5.000.000 20 Onderhands 4,90% 3.500.000 0 250.000 3.250.000 2.000.000 13 lineair 250.000 hypotheek

BNG 1-mrt-11 6.000.000 20 Onderhands 5,20% 4.800.000 0 200.000 4.600.000 3.600.000 23 lineair 200.000 hypotheek

BNG 1-mrt-11 2.000.000 20 Onderhands 4,90% 1.400.000 0 100.000 1.300.000 800.000 13 lineair 100.000 hypotheek

Ohra Levensmij 1-jan-90 177.882 30 Onderhands 4,54% 25.687 0 12.561 13.126 0 1 annuïtair 13.126 gemeentegarantie

Rabobank 11-jun-15 11.300.000 28 Onderhands 3,05% 10.300.000 0 400.000 9.900.000 7.900.000 25 lineair 400.000 hypotheek

ING 1-sep-16 1.650.000 6 Onderhands 1,75% 1.402.500 0 330.000 1.072.500 0 4 lineair 330.000 hypotheek

Fonds 1818 1-jan-17 300.000 20 Onderhands 2,50% 296.050 0 15.800 280.250 201.250 18 lineair 15.800 geen

De Groot Fonds 15-dec-16 300.000 10 Onderhands 3,00% 277.500 0 30.000 247.500 97.500 9 lineair 30.000 geen

KB Fonds 1-jan-17 237.000 18 Onderhands 2,00% 237.000 0 0 237.000 237.000 19 lineair 0 geen

Leaseverpl Abtsw 1-1-1994 5.942.536 50 Leasing 5,50% 4.199.919 0 76.409 4.123.510 3.673.607 25 80.612

Nabetaling ORT 2018-2019 14-10-2016 1.290.000 2 Onderhands 0,00% 1.176.000 0 635.600 540.400 0 1 540.400

Totaal 52.629.700 0 6.482.171 46.147.529 31.367.676 3.777.566
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 116.646.337 113.873.975

Opbrengsten zorgverzekeringswet 19.353.401 19.274.713

Opbrengsten WMO 8.024.431 8.146.925

Zorginstituut 101.144 164.232

Overige zorgprestaties 358.428 448.288

Totaal 144.483.741 141.908.133

Toelichting wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz

- totaal budget voor aanvaardbare kosten boekjaar 117.837.183 114.158.887

- kassiersfunctie -1.457.949 -1.006.920

- correcties voorgaand boekjaar 267.103 722.008

116.646.337 113.873.975

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 455.678 703.982

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief

overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) 190.907 498.125

Subsidie Rijksdienst Ondernemend Nederland 292.021 305.735

Sectorplan ZorgZijn Werkt 0 459.863

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 176.127 103.847

Totaal 1.114.733 2.071.552

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengst verhuur en servicekosten 2.602.893 2.553.013

Vrijval reservering sloopkosten 0 0

Restauratieve diensten 1.019.779 950.955

Verkoop pand Gantelhof 0 782.128

Overige 839.452 898.791

Totaal 4.462.124 5.184.887

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 74.669.341 74.177.318

Sociale lasten 12.177.060 11.803.777

Pensioenpremies 6.224.883 5.875.031

Andere personeelskosten 3.491.337 3.176.763

Subtotaal 96.562.621 95.032.889

Personeel niet in loondienst 8.996.961 4.557.872

Totaal personeelskosten 105.559.582 99.590.761

2018 2017

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden                                        1.962 1.910

Er is geen personeel buiten Nederland werkzaam geweest.
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

- materiële vaste activa 9.226.179 9.787.715

- financiële vaste activa, compensatieregeling 0 555.289

- overige financiële vaste activa 4.441 5.548

Totaal afschrijvingen 9.230.620 10.348.552

Toelichting:

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa -911.499 249.686

Totaal -911.499 249.686

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.952.427 8.780.506

Algemene kosten 8.616.005 8.079.857

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 4.025.138 3.592.153

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.993.075 1.979.170

- Energiekosten gas 1.463.600 1.303.580

- Energiekosten stroom 867.493 703.987

- Energie transport 326.347 331.777

- Energie overig 297.104 339.084

Subtotaal 4.947.619 4.657.598

Huur en leasing 6.231.337 6.255.206

Dotaties en vrijval voorzieningen -477.805 -381.742

Totaal overige bedrijfskosten 32.294.721 30.983.578

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Ontvangen rente banktegoeden 590 2.419

Ontvangen rente lening Zorgboerderij Buitengewoon 3 19.658 22.754

Rentelasten -2.026.817 -2.265.554

Totaal financiële baten en lasten -2.006.569 -2.240.381

Toelichting:
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Een nadere toelichting op de waardeverminderingen is terug te vinden in paragraaf 5.1.4 van de jaarrekening Grondslagen 

Als gevolg van de gewijzigde bekostiging is in 2012 een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de 

eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 

30 jaar, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben wordt 

ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering).

Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen 

verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden.

Het effect van deze wijziging is een toename van de afschrijvingskosten in 2018 € 1.243.726 (2017: € 1.243.738).

De rentelasten bestaan voor het grootste deel uit interest op langlopende leningen en de leaseverplichting.

van waardering en resultaatbepaling.
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5.1.17 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft de

jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2019.

De Raad van Toezicht van de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft de

jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 28 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mw. A.A.H.M. de Bresser MHCM

Mw. dr. W.M. Nijdam

Mw. Drs. M. Vogelzang

Dhr. Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn

Dhr. Drs. R.P. Zevenbergen
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Dhr. Mr. J.H. Oosters
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 9.2.c.11 en artikel 16.1, dat het behaalde resultaat 

ter vrije beschikking staat van Zorginstellingen Pieter van Foreest.

5.2.2 Nevenvestigingen

De Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft geen nevenvestigingen.
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