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Inleiding 
 
 
In dit bestuursverslag legt Pieter van Foreest te Delft verantwoording af aan zijn belanghebbenden over 
het beleid en de resultaten over het jaar 2019.  

Krachtens de WTZi publiceert Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest naast dit bestuursverslag de 
wettelijke verplichte gegevens, waaronder de posten uit de jaarrekening, via DigiMV. Dit bestuursverslag 
bevat een paragraaf kwaliteit en veiligheid maar in het kwaliteitsjaarverslag verantwoordt Pieter van 
Foreest zich uitgebreider over dit thema.  
 
In dit bestuursverslag wordt 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 
2019 goedgekeurd op 19 mei 2020.  
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Voorwoord  
  
In dit bestuursverslag rapporteren wij over de activiteiten en resultaten in 2019 van Stichting 
Zorginstellingen Pieter van Foreest (verder Pieter van Foreest). Hierbij baseren wij ons op de 
meerjarenstrategie 2018-2020, het jaarplan 2019 van Pieter van Foreest en de jaarplannen van de 
divisies, diensten en afdelingen.   
 
Onze visie op zorg en onze kernwaarden: jezelf zijn, samen en boven verwachting zijn  leidend voor de 
manier waarop wij onze zorg aanbieden,  voor de manier waarop wij onze organisatie inrichten en 
daarmee dus ook voor de inhoud van onze beleidsplannen. In dat opzicht verantwoorden wij ons in dit 
bestuursverslag over de wijze waarop wij in 2019 vanuit onze visie gehandeld hebben en de 
doelstellingen vanuit de strategie probeerden te realiseren 
 
In 2019 hebben we voorgebouwd op onze plannen en ambities van voorgaande jaren en zijn er mooie 
resultaten bereikt. We hebben vele mooie waarderingen van onze cliënten en naasten ontvangen, 
hebben vele nieuwe collega’s kunnen aannemen waardoor de inzet van uitzendkrachten fors is 
teruggebracht. Onze financiële resultaten zijn goed en we hebben geïnvesteerd in innovatie, ict en 
voorbereidingen van nieuwbouw in Delft en Naaldwijk. Deze positieve ontwikkelingen gaan we vieren in 
2020, het jaar waarin de organisatie Pieter van Foreest twintig jaar bestaat. We hebben plannen gemaakt 
voor feestelijke activiteiten voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Op 20 februari 2020 om 20.00 uur 
barstte een daverend en welverdiend feest los voor ruim 1500 medewerkers. We wisten toen nog niet dat 
we enkele dagen later in Nederland geconfronteerd zouden worden met de Covid-19 pandemie.  
 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord verkeren wij allen in onzekere tijden vanwege de  
Covid-crisis. Dagelijks zetten wij ons met man en macht in om goede zorg te bieden aan onze cliënten en 
een veilige werkomgeving te bieden aan onze medewerkers. Helaas worden we geconfronteerd met 
besmettingen van cliënten en medewerkers door het virus. Vele cliënten en medewerkers zijn gelukkig 
inmiddels weer hersteld. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar familie en nabestaanden van 
overleden cliënten.   
 
In deze tijd waarin alle medewerkers van Pieter van Foreest een stapje extra zetten zien we ook hele 
mooie spontane en creatieve initiatieven ontstaan om het welbevinden van mensen te ondersteunen.  
Wij voelen ons enorm gesteund door warme en liefdevolle bijdragen vanuit de samenleving.  
 
Medewerkers  en vrijwilligers van Pieter van Foreest tonen telkens weer in 2019 en ook in deze crisistijd 
een enorme betrokkenheid en een heel groot hart om het best mogelijke voor onze cliënten doen.  
Zij verdienen daarvoor heel veel waardering en een groot compliment.  
 
In 2020 kunnen wij voortbouwen op de resultaten die in de afgelopen jaren zijn bereikt op het gebied van 
kwaliteit van zorg, innovatie en bedrijfsvoering. Hierbij nemen we ook de ervaringen en creativiteit vanuit 
deze Coronacrisis mee. Samen met onze cliënten, familie en naasten en in samenspraak met 
cliëntenraden slaan wij de handen ineen om in de komende tijd goede zorg en veilige zorg voor cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers mogelijk te (blijven) maken.  
 
 
Diny de Bresser en Petra de Jongh 
Raad van bestuur 
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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.  

Gezien de omvang van de organisatie, de breedte van de bestuurlijke agenda en het belang van 
bestuurlijke continuïteit hebben bestuurder en raad van toezicht in het verslagjaar geconstateerd dat het 
wenselijk is om over te gaan naar een tweehoofdige raad van bestuur. In samenspraak met de 
Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, directie en management hebben bestuurder en raad van 
toezicht de overgang naar een tweehoofdige raad van bestuur per 1 januari 2020 voorbereid. Mevrouw 
A.P. (Petra) de Jongh is per die datum aangesteld als lid raad van bestuur. 

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 continu 
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 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, de 
aandacht voor kwaliteit van leven en het welbevinden voor onze cliënten, 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. 
 
Deze speerpunten zijn ondergebracht in zes programma’s  
die in het jaarplan zijn opgenomen. Daarmee is de uitvoering 
van de strategie ingebed in de jaarlijkse  
planning- en control- cyclus. 
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Organisatiestructuur en planning & control cyclus  
De planning & control cyclus start jaarlijks ( in juni) met de publicatie van een kaderbrief die de basis 
vormt voor het opstellen van het jaarplan en de begroting van het volgende jaar. Beide worden elk jaar in 
december ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. 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 en 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 
bijeen. De commissie financiën & vastgoed vergaderde viermaal en de commissie kwaliteit & veiligheid 
tweemaal. De positie en werkwijze van de commissies is vastgelegd in de reglementen van 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  

 
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) 
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1.2.2 Raad van toezicht: thema’s en besluiten raad van toezicht  
 

In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht acht keer in aanwezigheid van de bestuurder.  
Daarbij werden de volgende onderwerpen ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht: 

• het bestuursverslag 2018, de jaarrekening 2018 en het accountantsverslag, 
• de jaarrekening 2018 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3, 
• het jaarplan en de begroting 2020 Pieter van Foreest, 
• begroting 2020 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3 
• overgang naar de schetsontwerpfase voor de nieuwbouw in de Spoorzone 
• investeren in onderhoud De Bieslandhof 
• investeren in verbouwing Delfshove 
• intrekken waarneemregeling raad van bestuur per 1 januari 2020 

Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen besproken: 

• bestuursmodel 
• rapportage interim controle 2019  
• inspectiebezoeken IGJ 
• kwartaalverantwoordingen; voortgang uitvoering jaarplan, verzuimcijfers en financiële rapportage 
• voortgang uitvoering roadmap ICT 
• marktonderzoek 
• inzet interim directeur WZB 
• toetsing bezoldiging raad van bestuur en raad van toezicht aan WNT 
• Zorg voor de vrijheid c.q. de Wet Zorg en Dwang 
• de verlenging van het contract met de accountant 
• risicomanagement en de risicokaart 
• kaderbrief 2020 
• vergaderschema 2020 raad van toezicht 
• HR beleid 
• jaarverslag klachtencommissie 
• jaarverslag klachtenfunctionarissen 
• nabespreking van werkbezoeken aan locaties 
• kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2018 en kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2019 
• samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad  
• rapportages kwaliteit & veiligheid  
• deskundigheid medewerkers en strategische personeelsplanning 
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1.3  Governancecode 
 

Raad van bestuur en raad van toezicht werken volgens de Zorgbrede Governance Code. Daarbij hebben 
raad van bestuur en raad van toezicht elk hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
governance. Die verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van Pieter van Foreest, de 
reglementen van de raad van bestuur en raad van toezicht en ook in de reglementen van de commissies 
van de raad van toezicht. 
 
De raad van bestuur bestuurt Pieter van Foreest gericht op haar maatschappelijke doelstelling en de 
raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Die 
maatschappelijke doelstelling is vastgelegd in de statuten, de visie en kernwaarden van Pieter van 
Foreest. Met betrekking tot het hanteren van normen en waarden die aansluiten op de maatschappelijke 
positie van Pieter van Foreest werd in het verslagjaar de invoering van een gedragscode voor 
medewerkers voorbereid. Daarnaast beschikt Pieter van Foreest over een klokkenluidersregeling en zijn 
externe onafhankelijke vertrouwenspersonen beschikbaar voor het melden van gedrag dat in strijd is met 
eerdergenoemde normen en waarden. Tot slot bevatten de statuten een aantal bepalingen die specifiek 
ingaan op belangentegenstellingen. 
 
Pieter van Foreest heeft de invloed van belanghebbenden vormgegeven door vanuit de raad van bestuur 
structureel overleg te plegen met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Verzorgende en 
Verpleegkundige Adviesraad. Daarbij gaat het naast medezeggenschap ook om het versterken van 
samenspraak. De invloed van belanghebbenden is bovendien statutair verankerd.  
Een afvaardiging van de raad van toezicht overlegt jaarlijks met de ondernemingsraad en centrale 
cliëntenraad. De raad van toezicht neemt voorts deel aan de jaarlijkse themabijeenkomst van het bestuur 
met directie, management en medezeggenschap. Dit jaar met als thema duurzaamheid.  

Op 13 juni 2019 heeft de raad van toezicht zijn functioneren geëvalueerd waarbij de volgende thema’s 
aan de orde zijn geweest: toezicht houden, klankbord zijn, werkgever zijn, de competenties van de leden 
en de beschikbaarheid van de leden. De bevindingen van de raad van toezicht inzake de thema’s c.q. 
het functioneren van de raad van toezicht zijn voor een reactie voorgelegd aan en besproken met de 
bestuurder.   
 
In december 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, onder begeleiding van een extern deskundige 
die geheel in het teken stond van de visie op toezicht. Naast de leden van de raad van toezicht namen 
de bestuurder en de bestuurssecretaris deel aan deze bijeenkomst. In de eerste vergadering van de raad 
van toezicht in 2020 zal de visie op toezicht worden vastgesteld.  
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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 2019 waren prestatie-indicatoren vastgesteld voor kwaliteit, productie, kosten, verzuim, 
functioneringsgesprekken en digitale leeromgeving. 

Onderwerp  Indicator Resultaat 
Kwaliteit Voor alle cliënten is duidelijk wie contactpersoon is binnen 

Pieter van Foreest en dit is vastgelegd in het dossier. 
 Gerealiseerd 

 Op alle afdelingen en woongroepen die WLZ gefinancierd zijn, 
vinden in 2019 minimaal twee familiebijeenkomsten plaats. 

Gerealiseerd 

 Van alle cliënten is het Nedap dossier volledig in gebruik 
inclusief een actueel zorgplan. Alle teams toetsen de kwaliteit 
en volledigheid van de zorgplannen in het kader van de 
zelfevaluaties. 

Gerealiseerd 

 Minimaal 35% van de naastbetrokkenen van de divisie WZB 
en 20% van de naastbetrokkenen van de  
divisie Thuis zijn actief op Caren Zorgt. 

In de divisie WZB maakt 78% 
van de naastbetrokkenen 
gebruik van Caren Zorgt. In de  
divisie thuis is dit 29%. 

 Voor verpleeghuiszorglocaties geldt dat minimaal 80% van de 
cliënten en/of contactpersonen altijd of meestal tevreden is. 
Meting vindt plaats met het instrument dat door PvF ontwikkeld 
is. De waardering voor de divisie WZB op Zorgkaart.nl is 
minimaal 7.8.  

De waardering op Zorgkaart 
Nederland is 8.8. 

 Voor de divisie Thuis zijn de meetinstrumenten voor 
cliënttevredenheidsscore nog in ontwikkeling. In de 
jaarplannen van de afdelingen is de doelstelling voor 
cliënttevredenheid vastgelegd. De waardering voor de divisie 
Thuis op Zorgkaart.nl is minimaal 7.8. 

De waardering op Zorgkaart 
Nederland is 9.0. 

Productie Productie is conform begroting gerealiseerd: per team, locatie 
en divisie, per bekostigingssoort / productieafspraak. 

Gerealiseerd 

Kosten De exploitatie vindt binnen budget plaats; in de juiste 
verhouding tot de gerealiseerde productie. 

Gerealiseerd 

Verzuim Het verzuimpercentage is maximaal 4.5% en de 
meldingsfrequentie is maximaal 1. 

Het verzuim was 6.07% en de 
meldingsfrequentie was 1.08. 

Functionerings-
gesprekken 

Met minimaal 70% van de medewerkers is een functionerings- 
of ontwikkelgesprek gevoerd waarvan het verslag is 
opgenomen in het centrale personeelsdossier. 

Gerealiseerd 

Digitale Leer- 
Omgeving  

De scholing voor risicovolle handelingen (RVBH) en bedrijfs-
hulpverlening (BHV) wordt in de DLO gevolgd. Op 31-12-2019 
hebben alle medewerkers, die o.b.v. de functie deze scholing 
moeten volgen, de scholingen voor RVBH en BHV in de 
digitale leeromgeving gevolgd.    

Gerealiseerd is een scholings-
percentage van 69% voor BHV 
basis en 45% voor BHV 
herhaling. Voor RVHB geldt dat 
een scholingspercentage van 
85% is gerealiseerd.  

Min-max 
contracten 

Eind 2019 hebben minimaal 500 medewerkers een min-max 
contract 

In 2019 is het aantal min-max 
contracten toegenomen tot 350 
(+100).  
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2.2 Klant en markt 
 
Programma toegankelijkheid en snelle informatie  

In het verslagjaar is het strategisch marketing & communicatie plan opgesteld en vastgesteld. Vanuit 
dit plan zijn concrete doelstellingen geformuleerd. In 2019 is gestart met het uitwerken van deze 
doelstellingen zoals het vormgeven van de verschillende klantreizen. Ook is verder gewerkt aan het 
optimaliseren van de internetsites. Op de site kunnen(toekomstige) cliënten, mantelzorgers en 
medewerkers alle relevante informatie over Pieter van Foreest terugvinden. De verbeterpunten uit 
de enquête en vanuit de analyses zijn 
doorgevoerd. Het onderdeel praktische 
informatie is opnieuw uitgewerkt en er is een 
plan voor de vernieuwde website van Pieter 
van Foreest opgesteld. Deze wordt aan de 
hand van de klantreizen in 2020 verder 
vormgegeven en uitgevoerd.  

Bovendien is er gewerkt aan verdere 
zoekmachineoptimalisatie om de vindbaarheid 
van de organisatie te optimaliseren.  
Het klantcontactcentrum fungeerde in het 
verslagjaar als centrale vraagbaak voor klanten en medewerkers.  

In samenwerking met ICT is onderzocht hoe intranet als ‘landingsplaats’ voor werkplekken kan 
fungeren waarbij het uitgangspunt is dat intranet de vindplaats wordt van professionele informatie 
voor medewerkers. Hierbij is Office 365 een vereiste voor verdere optimalisatie. 

De verwachting is dat deze nieuwe werkplek in het tweede kwartaal van 2020zal worden opgeleverd  
waarna de afdeling Marketing en Communicatie de laatste stap in het optimaliseren van intranet zal 
zetten.  

 
Programma deskundige ondersteuning  
 
Jonge mensen met dementie 
De doelgroep ‘jonge mensen met dementie’ vraagt een andere woon- en leefomgeving dan ouderen 
met dementie. Die omgeving is in 2019 gecreëerd in de Bieslandhof waarbij er tevens wordt gewerkt 
aan het opstellen van passende dagprogramma’s voor deze doelgroep. Er is een interne keten 
gevormd (thuis – ontmoetingscentrum – intramuraal) en Pieter van Foreest is aangesloten bij 
externe expertise netwerken. 

Palliatieve zorg 
Pieter van Foreest wil haar cliënten ook in de laatste fase van hun leven, de palliatieve terminale 
fase, passende zorg verlenen. Daartoe is in verslagjaar de handreiking ‘Waardig afscheid nemen’ 
ontwikkeld die het vertrekpunt is voor (de invoering van) de zorgpaden ‘palliatieve terminale zorg’ en 
‘stervenfase’. In 2020 zal de implementatie van de zorgpaden ter hand genomen worden.  
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Cliënten met onbegrepen gedrag 
Pieter van Foreest ‘ziet’ in toenemende mate cliënten met onbegrepen gedrag waarbij er sinds 2019 
een onderscheid wordt gemaakt tussen cliënten met gerontopsychiatrische problematiek en 
psychogeriatrische cliënten met ernstige gedragsproblematiek.  

In 2019 werd besloten voor beide doelgroepen een projectgroep in te stellen die in 2020 
zorginhoudelijke input zullen leveren voor het inrichten van specialistische afdelingen voor de beide 
doelgroepen en een programma voor scholing c.q. deskundigheid-bevordering.  
Voor cliënten met gerontopsychiatrische problematiek voorziet Die Buytenweye in een 
specialistische afdeling. Voor de groep psychogeriatrische cliënten met ernstige 
gedragsproblematiek worden afdelingen gerealiseerd in De Bieslandhof en De Kreek.  
Voorts zullen de projectgroepen input leveren voor (verdere) professionalisering van het 
consultatieteam gedrag en voor externe consultatie. In deze ontwikkelingen wordt samengewerkt 
met GGZ Delfland. 

 
Persoonsgerichte zorg en dementia care mapping 
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 2019 zijn 11 
medewerkers opgeleid door DCM Nederland. Pieter van Foreest beschikte aan het einde van het 
verslagjaar over 25 medewerkers die DCM scholing hebben gevolgd. 

Er zijn vaste DCM geschoolde medewerkers verbonden aan een locatie die, in samenspraak met de 
psycholoog en/of het multidisciplinair overleg, worden ingezet om onbegrepen gedrag te voorkomen 
of verklaren en om persoonsondermijnende- en persoonsversterkende factoren helder te maken. Op 
basis van DCM kan gericht een benaderingsplan gemaakt worden.  

Programma Vangnet tijdelijk verblijf  
Pieter van Foreest biedt geriatrische revalidatie, eerstelijns verblijf hoog en laag complex, palliatieve 
zorg en logeerzorg. In het verslagjaar werden verwijzers en de gemeenschap opnieuw geïnformeerd 
over deze vormen van tijdelijk verblijf, de locaties waar deze zorg wordt aangeboden en de 
verwijsprocedure. 
 
In 2019 is gewerkt aan het verbeteren van de doelmatigheid en uniformiteit van werken 
bij eerstelijns verblijf door het opstellen van inhoudelijke zorgpaden. 
 
De deelname aan het programma over kwetsbare ouderen van zorgverzekeraar DSW werd 
gecontinueerd. Het doel van dit programma is voorkomen dat ouderen onnodig naar 
de (spoedeisende hulp van) ziekenhuizen worden verwezen. Pieter van Foreest vervult 
de projectleidersrol van het programmaonderdeel (c.q. project) “Urgentie thuis en dan ..?”  
In dit project wordt ook intensief samengewerkt met huisartsen. 
 
In de algemeenheid wordt er intensief samengewerkt met het Reinier de Graaf gasthuis om de 
doorstroming van cliënten voor tijdelijk verblijf (ELV, GRZ) zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
zowel na ziekenhuisopname als vanuit de SEH. 
Tot slot werd in het verslagjaar de functionele aansturing van GRZ en ELV van Pieter van 
Foreest belegd bij de manager revalidatie en herstel. 
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Programma ‘Verbinden in de buurt’  
In het verslagjaar is het plan van aanpak uitgevoerd dat met externe ondersteuning is opgesteld. Het 
doel van het programma ‘verbinden in de buurt’ is een grotere bijdrage leveren aan de gezondheid 
en het welzijn van thuiswonende ouderen. Hiertoe worden gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd. Medewerkers van alle onderdelen werken samen en ook leden van de 
cliëntenraden actief zijn betrokken. De locaties van Pieter van Foreest openen de deuren  
voor omwonenden en thuiswonende cliënten. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met 
andere zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de gemeenten. Zo wordt in Delfshove samen met 
een vrijwilligersorganisatie 1x in de maand gekookt en gegeten met 45 buurtbewoners. 

Cliënttevredenheid  
In 2019 was de gemiddelde score van de divisie WZB op Zorgkaart Nederland 8.8 waarbij Pieter 
van Foreest door 95% van de respondenten werd aanbevolen voor intramurale zorg.   

De gemiddelde score van de Thuiszorg op Zorgkaart Nederland was 9.0 waarbij Pieter van Foreest 
door 95% van de respondenten werd aanbevolen voor thuiszorg.  

 

In 2019 werd in de wijkverpleging een Prem afgenomen en de netpromotorscore bepaald. Uit de 
onderstaande tabel blijkt dat meer dan 51% van de respondenten Pieter van Foreest zou 
aanbevelen voor wijkverpleging. 

  

Uit de onderstaande tabel, gebaseerd op de Prem, blijkt dat hoe de respondenten de wijkverpleging 
van Pieter van Foreest waarderen voor wat betreft persoonlijke aandacht, deskundigheid, nakomen 
van afspraken, invloed op de geboden zorg. 
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In 2019 werd ook een cliënttevredenheidsonderzoek onder bezoekers, naasten en  mantelzorgers 
uitgevoerd in de ontmoetingscentra.  Zowel bezoekers als  naasten en mantelzorgers waarderen de 
ontmoetingscentra met een 8.  

 

 

Voorafgaand aan elke multidisciplinaire zorgplanbespreking binnen de verpleeghuiszorg vindt een 
meting van cliënttevredenheid plaats. De uitkomst daarvan wordt besproken tijdens de 
zorgplanbespreking en kan leiden tot bijstelling van het zorgplan of het beleid ten aanzien van de 
cliënt. De resultaten worden periodiek gepubliceerd en verstrekt aan/besproken met de Centrale 
Cliëntenraad en raad van toezicht. 
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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.  

 

 

In 2019 is veel aandacht besteed aan de doorontwikkeling van kwaliteit en veiligheid van zorg, 
waarbij het een uitdaging blijft om de visie op kleinschalige zorg op een evenwichtige wijze te 
verbinden met kwaliteit en veiligheid van zorg. In 2019: 

• is de digitale leeromgeving geïmplementeerd. 
• is een hygiënebeleid geïmplementeerd. 
• is het medicatiebeleid geïmplementeerd en getoetst middels een interne audit. 
• hebben twee ontruimingsoefeningen in het kader van brandveiligheid plaatsgevonden. 
• is een waarborgzegel ‘Fixatievrije zorginstellingen’, met drie sterren toegekend’, een 

peeraudit vindt in 2020 plaats.  
• is de invoering van de Wet Zorg en Dwang voorbereid. 
• zijn de voorbereidingen voor het verkrijgen van het kwaliteitskeurmerk Prezo Care afgerond, 

in 2020 start de daadwerkelijk certificering door Perspekt. 
• is de procedure veilig incidenten melden (VIM) geïmplementeerd, de meldingen vinden 

plaats Triasweb en worden geanalyseerd en besproken in het teamoverleg. 
• zijn cliëntervaringen zijn verzameld middels een enquête en via ZorgKaartNederland 
• hebben twee familiebijeenkomsten plaatsgevonden. 
• zijn evaluaties met vrijwilligers ingevoerd die in 2020 worden vervolgd. 
• is deelgenomen aan het innovatieproject Dental robots. 
• Is de zorgboerderij bezocht door diverse delegaties uit binnen- en buitenland i.v.m. het 

zorgboerderij BuitenGewoon concept. 
• is een beweegtuin is aangelegd, in 2020 licht de nadruk op het gebruik van de beweegtuin 

door bewoners . 
• is in het teamoverleg expliciet ruimte gecreëerd voor het leren van elkaar en is de frequentie 

van teamoverleg aangepast.  
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Cliëntervaringen Zorgboerderij 3 

.  
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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 2019 
opgesteld. Over de uitvoering van dit plan verantwoordt Pieter van Foreest zich in een separaat 
kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg 2019. In dit bestuursverslag wordt met name ingegaan op de 
inhoud van de paragraaf Kwaliteit en Veiligheid uit het jaarplan 2019 van Pieter van Foreest als 
geheel. De inhoud van deze paragraaf vertoont een zekere overlap met de inhoud van het 
kwaliteitsjaarplan verpleeghuiszorg 2019.   
 

2.3.2 Algemeen beleid 
 
Boven Verwachting Prijs  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de Boven Verwachting Prijs uitgereikt. Deze prijs is bestemd 
voor hét idee waarmee de kwaliteit van leven van de cliënten kan worden verbeterd en wordt 
mogelijk gemaakt door het Klein Breteler Fonds. Dit fonds stelt € 10.000,- beschikbaar waarmee het 
winnende team het idee kan realiseren. Daarnaast ontvangt het winnende team een cheque van  
€ 1000,- om te besteden aan een uitje. Er waren 11 inzendingen waaruit de jury drie genomineerden 
heeft gekozen die allen tijdens de nieuwjaarsreceptie 2019 een pitch hebben gegeven. Daarna 
maakte 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 bevestigd op twee rollen. Hierop zijn vele verhalen door 
geschilderd. Om dit bijzondere project te kunnen bewaren en te delen wordt er een reisverslag in 
boekvorm gemaakt. 
 
Veilig Incidenten Melden  
Nadat in 2018 pilots hadden plaatsgevonden werd in het verslagjaar een nieuw systeem (Triasweb) 
ingevoerd 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. Deze 
overzichten werden besproken in de VIM commissies van de locaties waar verpleeghuiszorg wordt 
geboden, de centrale VIM commissies, het Kwaliteitsberaad. Ook werden deze overzichten elk 
kwartaal besproken tijdens de kwartaalgesprekken van de divisies Wonen Zorg Behandeling en 
Thuis. 
 
Medicatieveiligheid 
Om de medicatieveiligheid verder te verhogen is het medicatiebeleid in 2019 aangescherpt en is 
door de geneesmiddelencommissie een volledig geüpdatet handboek medicatievoorziening 
opgeleverd. Hierbij zijn de processen inzake medicatie voor intramurale zorg beschreven. De 
geneesmiddelencommissie is begonnen met het beschrijven van processen voor extramurale zorg. 
Het herziene medicatiebeleid wordt in 2020 i.s.m. de apotheek ingevoerd. Bijzondere aandacht zal 
daarbij uitgaan naar borging op de werkvloer en de medicatieveiligheid in de keten.  
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Infectiepreventie 
In 2019 heeft de infectiepreventie commissie de oplevering van een integraal handboek 
infectiepreventie voorbereid. Doel van dit handboek is de samenhang in het beleid, 
terugvindbaarheid van informatie en praktische werkbaarheid te verbeteren. Het handboek zal in 
2020 opgeleverd worden. Daarnaast blijft Pieter van Foreest in 2020 deelnemen aan regionale 
overlegvormen inzake hygiëne en infectiepreventie om verspreiding van resistente micro-
organismen (BRMO) regionaal te voorkomen.  

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. Alle locaties voor 
verpleeghuiszorg beschikken sinds eind 2019 over drie sterren behalve Die Buytenweye, dat 
beschikt over twee sterren. In 2020 vindt de toetsing van het beleid plaats en zal duidelijk worden of 
de sterren behouden blijven. 

 
In het verslagjaar werd de invoering van de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020 voorbereid. Dit 
resulteerde eind 2019 in de oplevering van een handboek zorg voor de vrijheid. Daarin wordt 
beschreven op welke wijze Pieter van Foreest voldoet aan de Wet zorg en dwang. 
 
Kwaliteitskeurmerken  
PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector 
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen 
op Verantwoorde zorg. Het systeem is gebaseerd op de normen 
voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader. Daarbij zijn de 
uitkomsten voor de cliënt (prestaties) het uitgangspunt. 
Alle onderdelen van Pieter van Foreest beschikken over een 
certificaat. Die Buytenweye en Lindenhof beschikken over een 
zilveren keurmerk. Alle overige locaties waar intramurale 
verpleeghuiszorg wordt geboden beschikken over een gouden 
keurmerk. Hulp bij het huishouden beschikt over een zilveren 
keurmerk. 
 
 

 

 



 

  

2.3.3 Klachtenfunctionarissen 
 
Pieter van Foreest heeft twee klachtenfunctionarissen die op onafhankelijke wijze de 
klachtenopvang, -bemiddeling en -behandeling vormgeven conform de klachtenregeling van 
zorginstellingen Pieter van Foreest.  
 
De klachtenfunctionarissen hebben in 2019 elk voor het eigen aandachtsgebied de klachtenopvang, 
klachtbemiddeling en klachtbehandeling vorm gegeven. Als de klachtbehandeling dit noodzakelijk 
maakt, onderhouden de klachtenfunctionarissen contacten met functionarissen binnen en buiten 
Pieter van Foreest. 

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 verschijnt het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen dat wordt besproken met de 
klachtenfunctionarissen, het bestuursoverleg, de verschillende managementteams en de 
klachtencommissie. Het jaarverslag wordt ook verstrekt aan de Centrale Cliëntenraad en de raad 
van toezicht. 
 
In 2019 werden 155 klachten in behandeling genomen; een afname van 27.5% t.o.v. 2018. De 
klachtenfunctionarissen constateren dat klachten goed worden opgepakt op het niveau waar de 
klachten ontstaan. Er wordt snel gereageerd en ruimte gemaakt voor een gesprek met de klager. 

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 

Totaal 
PvF 

2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016 
Bejegening 17 10 2 29 36 15 29 
Communicatie 3 8 - 11 25 27 20 
Deskundigheid 20 4 - 24 38 49 34 
Betrouwbaarheid 27 30 1 58 66 67 77 
Beschikbaarheid 4 5 1 10 19 18 10 
Bereikbaarheid - - - - 2 0 2 
Omgevingsfactoren 
(huisvesting) 

15 1 - 16 25 28 28 

Samenwerking - 1 - 1 0 0 0 
Overig 3 3 - 6 2 2 9 
Totaal 89 62 4 155 213 206 209 

 
Het onderwerp betrouwbaarheid scoort het hoogst als het gaat om de aard van de klachten. Voor 
wat betreft de divisie Thuis lijken deze klachten vooral te maken te hebben met verwachtingen die 
cliënten hebben ten aanzien van de zorgtijden. Voor wat betreft de divisie WZB gaat het vooral over 
de zorginhoud en het nakomen van praktische afspraken bijvoorbeeld met betrekking tot wasgoed. 
Bejegening is een onderwerp dat hoog scoort als het gaat om klachten. Over beide onderwerpen 
hebben de klachtenfunctionarissen aanbevelingen geformuleerd voor de raad van bestuur en het 
management: heb aandacht voor houding en gedrag van medewerkers, draag zorg voor goede 
communicatie over wat iemand kan verwachten die bij Pieter van Foreest in zorg komt.  
  



 

 

AUTEUR MdG, IO, FD AANTAL PAGINA’S 21 van 43 
EIGENAAR Raad van bestuur   
VERSIENUMMER Definitief   
 

2.3.4 Klachtencommissie 
 
De klachtencommissie, die is ingesteld op basis van de Klachtenregeling van Pieter van Foreest,   
behandelt klachten op grond van de Wkkgz, Bopz en Wmo. De klachtencommissie brengt advies uit 
over klachten op basis van WMO en Wkkgz 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 2019 uit: 

Dhr. mr. drs. J.W. Heringa, onafhankelijk voorzitter en jurist  
Mw. mr. dr. R.E. van Hellemondt, vice-voorzitter en jurist 
Dhr. J.J. Franke, onafhankelijk lid 
Mw. drs. I. Kroon, lid/specialist ouderengeneeskunde 
mw. A. de Koningh, lid met een verpleegkundige achtergrond 
 
Overeenkomstig artikel 6 van de klachtenregeling zijn de leden onafhankelijk en niet werkzaam bij 
Pieter van Foreest.  

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 vier klachten ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. In 
overleg met klager(s) werd één klacht afgehandeld door de klachtenfunctionaris, één door de raad 
van bestuur en twee door de (locatie)manager. De klachtencommissie behoefde dit jaar niet bijeen 
te komen voor een hoorzitting.  
De klachtencommissie constateert dat de trend is dat veel klachten naar tevredenheid worden 
afgehandeld door – of in overleg met – de klachtenfunctionarissen.  

 

Jaarvergadering 

De klachtencommissie kwam op 2 april 2019 bijeen voor de jaarvergadering. Voor deze vergadering 
waren uitgenodigd: de leden van de commissie, de ambtelijk secretaris, de programmamanager 
innovatie en expertise, de voorzitter van de raad van bestuur en de klachtenfunctionarissen van 
Pieter van Foreest.  
De voorzitter van de raad van bestuur gaf een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen Pieter 
van Foreest aan de hand van het jaarplan 2019. Ook werd gesproken over het gebruik van 
verschillende ‘loketten’ voor klagers om hun klacht in te dienen en het belang om hierop ‘regie’ te 
houden.  
In aanwezigheid van de klachtenfunctionarissen is het jaarverslag klachtenbemiddeling en 
klachtenbehandeling 2018 tijdens de jaarvergadering besproken. De klachtencommissie 
onderschrijft de aanbevelingen van de klachtenfunctionarissen in het jaarverslag en besloot de raad 
van bestuur te adviseren de aanbevelingen over te nemen. 

Tijdens de jaarvergadering kregen de leden een toelichting van de programmamanager innovatie en 
expertise over de stand van zaken in de voorbereiding van de nieuwe Wet Zorg en Dwang, welke 1 
januari 2020 van kracht is. 
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2.3.5 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  
 
De commissie die door de raad van bestuur is ingesteld om incidenten op het gebied van kwaliteit 
en veiligheid van de zorg te onderzoeken, is in het verslagjaar geschoold in het toepassen van de 
PRISMA methode. 

In 2019 heeft Pieter van Foreest drie meldingen bij IGJ gedaan. Deze meldingen zijn alle nog in 
behandeling zodat het oordeel van IGJ nog niet bekend is. 

In het kader van het thema medicatieveiligheid bracht IGJ begin 2019 een inspectiebezoek aan De 
Hooge Tuinen en Stefanna. Naar aanleiding van deze bezoeken en het bezoek aan De Bieslandhof 
in 2018 vond een gesprek plaats met IGJ en heeft Pieter van Foreest in september 2019 een 
kwaliteitsfoto overlegd aan IGJ. 

2.4 Medewerkers, vrijwilligers en opleiden 
 
Medewerker tevredenheidsonderzoek 
Eind 2019 is een medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waar bijna de helft van alle 
medewerkers aan heeft deelgenomen. In het eerste deel van het onderzoek zijn de vragen uit het 
onderzoek van 2017 herhaald en in het tweede deel van het onderzoek kon het team zelf drie 
thema’s met bijbehorende vragen kiezen om zo in te spelen op de voor hen relevante, actuele 
thema’s. In verslagjaar is terugkoppeling van de resultaten gegeven op organisatie, divisie, team en 
individueel niveau. In 2020 leveren de teams een plan van aanpak op dat is gebaseerd op de acties 
die voort zijn gekomen uit de onderzoeksresultaten en worden Pieter van Foreest brede thema’s 
gezamenlijk opgepakt. 

Functiehuis 
Een goed ingericht functiehuis is een belangrijke randvoorwaarde voor uiteenlopende 
personeelsprocessen. Het doel van het project Herinrichting Functiehuis, dat is gestart in 2018, 
was de ontwikkeling van een basisinrichting van het functiehuis die wordt gekenmerkt door een 
vaste opbouw van resultaatgerichte functiebeschrijvingen die niet afhankelijk is van de 
organisatiestructuur.  
De herinrichting die in het verslag jaar werd afgerond, heeft geresulteerd in een sterke reductie van 
het aantal functiebeschrijvingen. 
 
Verzuim 
In vergelijking tot het ziekteverzuim in 2018 is het ziekteverzuim in 2019 licht gestegen: van 6.07% 
tot 6,9%. Dit verzuimpercentage ligt ten opzichte van de branche 1% lager maar de interne 
doelstelling, maximaal 4,5%, is niet gehaald.  
Sinds eind 2019 biedt de afdeling P&O extra ondersteuning aan leidinggevenden bij complexe 
verzuimvraagstukken en taken die uit de wet verbetering poortwachter voortvloeien.  
Pieter van Foreest is eigen risicodrager voor de WGA en heeft zich in 2019 voor drie jaar 
herverzekerd.  
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Personeelswerving en -binding 
Het personeelsverloop van Pieter van Foreest was 10% in 2019, hetgeen lager is dan het branche- 
gemiddelde: 15%. In verslagjaar is een aantal stappen gezet om meer medewerkers aan te trekken 
en vervolgens langdurig te binden: 

• De persoonlijke ontwikkelmogelijkheden zijn uitgebreid. In verslagjaar zijn interne leerlijnen 
ontwikkeld en zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen voor het opzetten van een 
eigen MBO-4 opleiding, welke van start zal gaan in 2020. Daarnaast heeft Pieter van 
Foreest een strategische alliantie afgesloten met ROC om betere samenwerking te 
stimuleren en de opleidingsprogramma’s zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de 
praktijk. 

• Pieter van Foreest heeft in 2019 ingezet op functiedifferentiatie, hetgeen tevens kansen op 
een baan biedt voor individuen met afstand tot de arbeidsmarkt. Pieter van Foreest werkt 
samen met de organisatie Werkse en MVO Westland en in het verslagjaar zijn 10 
indiensttredingen gerealiseerd. In 2019 zijn tevens verkennende gesprekken gevoerd met 
Vluchtelingenwerk.  

• Er zijn stappen ondernomen om het verloop onder leerlingen te verlagen. In 2019 is het 
aantal leerlingen verdubbeld naar 270. Daarnaast zijn er voor deze leerlingen extra 
faciliteiten gecreëerd waardoor Pieter van Foreest onderscheidend is binnen de markt. Zo 
werken leerlingen in het eerste leerjaar volledig boven-formatief.  

• Het recruitmentproces is aangescherpt. Centraal wordt een voorselectie van kandidaten 
gemaakt, gesprekken met leiding gepland en ondersteund en wordt voortgang en 
afhandeling gemonitord. De doorlooptijd, van de sollicitatie tot indiensttreding, is verkort tot 
maximaal twee weken. Voor sollicitanten die geen contract krijgen aangeboden is een 
sollicitantenspreekuur beschikbaar waarin we samen met de kandidaat de sollicitatie 
evalueren en alternatieve plaatsingsmogelijkheden onderzoeken. Om de werving te 
ondersteunen is ook een referral-programma gelanceerd. Medewerkers van Pieter van 
Foreest ontvangen een vergoeding als ze een kandidaat aandragen die wordt aangenomen.  
Het aantal openstaande vacatures is o.a. hierdoor gedaald, maar het structurele tekort aan 
niveau 3 en 4 opgeleide medewerkers blijft ook in de komende jaren voor ons de grote 
uitdaging. 

Arbobeleid en RIE 
In verslagjaar werd het Arbobeleid , dat is opgesteld in 2018, doorgezet. Voor de belangrijkste 
beleidsgebieden is beleid ontwikkeld. Daar waar verbouwingen en verhuizingen aan de orde waren, 
zijn aanvullende RIE’s uitgevoerd.  
 
Roosterbeleid 
In 2019 is het roosterbeleid geactualiseerd en is een start gemaakt met de implementatie. De 
implementatie zal, onder verantwoordelijkheid van divisiedirecteuren worden voortgezet in 2020.  
Elk team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het rooster. Voor het 
opstellen van het teamrooster is een basisrooster beschikbaar waarin, een jaar vooruit, door het 
team zelf alle vooraf bekende afwezigheid zoals verlof, opleidingen, cursussen, overleggen, 
projecten, M.D.O., familieavonden etc. worden verwerkt. Tussentijdse wijzigingen in het rooster, 
door onvoorziene afwezigheid en calamiteiten, worden door het team in goed onderling overleg 
opgelost. 
We bieden medewerkers de ruimte voor variabele start- en eindtijden. Tijden van diensten zijn, waar 
mogelijk, variabel en worden in goed onderling overleg vastgesteld onder voorwaarde dat dit past 
binnen de zorgvraag van de cliënt, de functie-inhoud en de voorliggende werkverdeling. De balans 
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tussen cliëntvraag en medewerkerswensen wordt door het team te allen tijde bewaakt. De 
individuele verplichting om alle diensten te (kunnen) draaien is afgeschaft, het team heeft de 
verantwoordelijkheid om in goede samenspraak steeds een sluitend rooster beschikbaar te hebben. 
Het beschikbare dienstenpalet wordt in een periode van maximaal twee jaar vereenvoudigd en 
beperkt tot 4, 5, 6, 7 en 8 uurs-diensten. 
HRM/Payroll systeem 
In het verslagjaar is de vrijwilligersadministratie in Mijn Pieter ondergebracht en zijn digitale 
werkprocessen verder aangescherpt. Voorts is het digitaliseren van alle papieren persoonsdossiers 
gestart. Deze informatie is medio 2020 via mijn Pieter beschikbaar.  
 
Strategisch opleidingsplan 
In 2019 is een strategisch opleidingsplan opgeleverd waarin staat wat Pieter van Foreest op 
opleidingsgebied dient uit te voeren om o.a. vakmanschap te behouden en groei van medewerkers 
te stimuleren. Aan dit opleidingsplan is een implementatieplan gekoppeld waarin 
opleidingsjaarplannen van alle locaties en beschikbare middelen integraal zijn opgenomen.  
In 2020 wordt het eerste deel van het implementatieplan uitgevoerd. 
 
Digitale Leeromgeving (DLO) 
Pieter van Foreest heeft een belangrijk deel van haar scholingsaanbod voor medewerkers in een 
digitale leeromgeving beschikbaar gesteld. In een aantal gevallen wordt de scholing afgesloten 
middels een praktijktoets. In de DLO wordt de deelname aan scholing en het resultaat geregistreerd, 
waardoor er per medewerker een portfolio ontstaat. 
In het verslagjaar is het scholingsaanbod verbreed en kunnen alle medewerkers van deze 
mogelijkheden gebruik maken Voorheen was de digitale leeromgeving voornamelijk gefocust op 
zorgmedewerkers. In 2020 wordt de ingezette verbreding van het aanbod voortgezet. 
 
In 2019 bestond het aanbod in de digitale leeromgeving 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 
 
Opleidingen 
In het kader van haar strategische personeelsplanning heeft Pieter van Foreest onder meer gekozen 
voor de uitbreiding van het aantal leerlingen. In het verslagjaar is deze uitbreiding doorgezet. Per 
jaar starten nu circa 80 nieuwe BBL- leerlingen VIG/MZ verspreid over 4 startmomenten. Tevens zijn 
in september van het verslagjaar 20 leerlingen voor de opleiding MBO-verpleegkundigen 
aangesteld, die de 4-jarige opleiding volgen bij het ROC Mondriaan. Deze 20 leerlingen zijn in de 
praktijk verdeeld over 4 locaties, te weten de Bieslandhof, de Kreek, Weidevogelhof en Stefanna. 
Zowel deze leerlingen VIG/MZ als de leerling verpleegkundigen werken in het eerste leerjaar 100% 
‘boven formatief’. In de volgende leerjaren worden zij geleidelijk meer “meegeteld in de bezetting”.  
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In het verslagjaar zijn ook verschillende initiatieven ontplooid om de interne doorstroom te 
stimuleren. Zo is in januari 2019 een groep medewerkers van Pieter van Foreest gestart met de drie 
jarige opleiding ‘doorstroom van VIG naar Verpleegkundige’ bij het ROC Mondriaan.  
Daarnaast waren er aan het eind van het verslagjaar in het kader van doorstroomtrajecten 26 
leerlingen in opleiding tot HBO-V bij de Haagse Hogeschool. Ook zijn voorbereidingen getroffen om 
begin 2020 te starten met een verkort doorstroom traject van helpende naar VIG.  
 
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.  
 
Sinds september 2018 wordt een leerlijn voor gastvrouw / gastheer aangeboden. De bedoeling is 
om deze doelgroep praktische kennis te laten opdoen om hun rol als gezicht van een huiskamer 
goed zichtbaar te laten maken. De leerlijn beslaat zes voor de functie relevante modules van één 
dagdeel. De leerlijn wordt door onze eigen trainers verzorgd. Tot nu toe zijn zo’n 180 gastvrouwen 
en heren gecertificeerd. 
Naast de leerlijn voor gastvrouwen en heren is in november 2019 de leerlijn voor verzorgenden van 
start gegaan met een pilot groep vanuit 3 Westlandse locaties. De leerlijn voor verzorgende is, in 
tegenstelling tot de leerlijn voor gastvrouwen / heren niet opgebouwd uit zorginhoudelijke modules. 
Deze leerlijn is bedoeld als rolversterkend traject waarin het veranderende zorglandschap en de 
consequenties hiervan voor de uitoefening van het vak verzorgende in relatie tot de cliënt en zijn 
netwerk centraal staan. De leerlijn voor verzorgende bestaat uit vier modules van een dagdeel. 
Nadat verzorgenden deze leerlijn gevolgd hebben kunnen zij, indien voor hen relevant, doorgaan 
met de leerlijn voor contactverzorgende, die uit drie verdiepende modules bestaat. De nadruk ligt 
binnen deze leerlijn op het voeren van regie en de regierol in de uitvoering van de taken die bij de 
‘contactverzorgende’ horen.  
 
Opleiden Specialist Ouderengeneeskunde, GZ psycholoog en verpleegkundig specialist  
In 2019 waren er vijf opleidingsplaatsen beschikbaar voor Specialisten Ouderengeneeskunde, twee 
voor GZ psychologen en twee voor Verpleegkundig Specialisten. Van deze laatste 
opleidingsplaatsen was er één bezet in het verslagjaar. Daarnaast heeft Pieter van Foreest één 
opleidingsplaats voor huisartsen in opleiding. Gedurende 2019 werd deze opleidingsplaats 
meerdere keren bezet.  
 
Vertrouwenspersoon 
Bij Pieter van Foreest is de rol van vertrouwenspersoon extern belegd om de onafhankelijkheid van 
de functionarissen te waarborgen. Medewerkers weten de weg naar de vertrouwenspersonen te 
vinden en de zaken worden naar tevredenheid afgehandeld. 
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2.5 Bedrijfsvoering  
 
Procesoptimalisering 
In 2019 werkten negen zorgprocesgroepen en inmiddels drie ondersteunende procesgroepen verder 
aan het beschrijven cq. verbeteren van de inrichting van zorg- en ondersteunende processen. Het 
doel van de procesverbetering blijft het toevoegen van waarde voor de cliënt, de vereenvoudiging 
van werkwijzen, het verminderen van verspilling en verlagen van administratieve last. 

Deze aanpak wordt in 2020 voortgezet waarbij een evaluatie van de werkwijzen in 2019 heeft geleid 
tot het instellen van een structureel overleg van proceseigenaren. 

Implementatie ‘Mijn Pieter’ 
In 2019 is het personeel- en salarispakket ‘Mijn Pieter” (AFAS) geïntroduceerd. Voorafgaand zijn 
alle P&O / salarisadministratie processen in kaart gebracht, waar nodig verbeterd en vervolgens 
geautomatiseerd. Daarnaast zijn de (papieren) personeelsdossiers gedigitaliseerd. Daarmee zijn 
nagenoeg alle gegevens digitaal beschikbaar in een systeem dat de komende jaren voldoet aan de 
eisen van de huidige tijd en de behoeften van de organisatie.   

Zowel medewerkers als management zijn betrokken geweest bij de invoering van Mijn Pieter. Door 
die betrokkenheid maar ook door de trainingen in de nieuwe werkwijzen, is er breed draagvlak voor 
Mijn Pieter. Er staat een zeer stevige basis waardoor Pieter van Foreest snel(ler) en efficiënt(er)  
kan inspelen op veranderingen zoals bijvoorbeeld de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In 2020 
wordt er verder gewerkt aan kleinere optimalisaties en het (verder) digitaliseren van historische 
gegevens. 

Selectie nieuwe BI-tool 
In 2019 is een begin gemaakt met de selectie van een nieuwe Business Intelligence tool ter 
vervanging van de huidige, gedateerde tool. Deze selectie is succesvol afgerond en zal in 2020 
worden opgevolgd door implementatie. Bij implementatie en selectie hebben zorgmanagement en 
ondersteunende professionals intensief samengewerkt onder externe begeleiding, waardoor een 
breed gedragen keuze gemaakt kon worden. 

Afbouw inzet extern zorgpersoneel 
In 2019 is opvallend veel minder extern zorgpersoneel ingezet dan in 2018. Dit terwijl Pieter van 
Foreest relatief al minder dan gemiddeld extern zorgpersoneel inzet. Dit heeft enerzijds financiële 
voordelen (omdat extern personeel tot hogere kosten leidt) en anderzijds kwalitatieve voordelen 
(omdat cliënten meer zorg hebben ontvangen van eigen personeel en zij de cliënten beter kennen).  

Cashless werken 
In 2019 is op veler verzoek een start gemaakt met de voorbereiding van cashless werken binnen 
Pieter van Foreest. Eind 2019 is een plan opgesteld waaraan in 2020 invulling wordt gegeven 
middels o.a, een analyse van geldstromen en het uitvoeren van pilots cashless werken. 

Kwaliteitsmiddelen Verpleeghuiszorg 2019 
De kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg zijn in 2019 enorm gestegen ten opzichte van 2018.  
In 2020 zullen de kwaliteitsmiddelen hun maximale niveau bereiken. De omvang van de bedragen 
rechtvaardigt het nauwlettend volgen van de besteding van de middelen en het gereguleerd 
vrijgeven van de interne middelen binnen de verwachte (en inmiddels definitieve) eindafrekening. 
Voor 2020 is voor een voorzichtige en realistische verwerking in de begroting gekozen, waardoor er 
ruimte is voor (honorering van) extra groei van zorgpersoneel. 
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Voorbereiden begroting 2020 
In het najaar van 2019 is de begroting 2020 voorbereid, vastgesteld en goedgekeurd. Op basis van 
eerdere ervaringen en nieuwe ontwikkelingen is de begroting(systematiek) verder verfijnd en 
vereenvoudigd middels normbegrotingen en verdeling centrale/decentrale investeringen.  

De grens voor centrale investeringen is na rijp beraad niet verhoogd, waardoor de decentrale 
exploitatiekosten beperkt kunnen blijven en de pragmatiek voor minder beïnvloedbare kosten 
gehandhaafd blijft, zoals de aanschaf van mobiele informatie en communicatie apparatuur etc. De 
toewijzing van centrale baten en kosten is aangepast, ten bate van realistische interne 
deelbegrotingen. Het eerste kwartaal 2020 is dan ook beter dan begroot gerealiseerd. In de 
begroting van 2021 zullen verdere verbeteringen worden doorgevoerd rondom doorbelasting 
centrale ondersteuning en centrale ICT kosten. 

 
Risicomanagement  
Het risicomanagement van Pieter van Foreest begint met het vaststellen van de risico’s die 
vervolgens worden opgenomen in een risicokaart en voorzien worden 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, welk aanvullend beleid noodzakelijk is. Elk risico wordt toegewezen 
aan een “eigenaar” die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen. 

Tijdens de beleidsdag in maart 2019 is de risicokaart van Pieter van Foreest geactualiseerd. In het 
jaarplan van Pieter van Foreest zijn de grootste (strategische) risico’s opgenomen.  Daarnaast 
identificeerden afdelingen en divisies de drie grootste risico’s voor hun onderdeel en voorzagen 
deze in het kader van het jaarplan van beheersmaatregelen.  
 
De top vijf risico’s van Pieter van Foreest in 2019 waren:  
1. Het werven en behouden voldoende en juist gekwalificeerde medewerkers. 
2. De executiekracht en veranderpotentieel. 
3. Kwaliteit en veiligheid: sturen op compliance door PDCA cyclus volledig te doorlopen en 

de inrichting three lines of defense v.w.b. audits. 
4. De aanwezigheid van productieplafonds met als gevolg financiële risico’s.  
5. Ketenafhankelijkheid; ketenoptimalisatie heeft gevolgen voor de financiering van productie.  
 
COVID-19 
Naast de reeds bekende effecten leiden de ingrepen die moeten worden gedaan zowel op korte 
termijn als op middel lange termijn tot verstoring van het reguliere zorgproces en is het onbekend 
wat de eventuele gevolgen op langere termijn voor onze bedrijfsactiviteiten zijn. Op dit moment is 
nog geen reële inschatting te maken van de extra kosten en het effect op de opbrengsten. Wel 
hebben de financiers en het ministerie toegezegd de zorginstellingen te ondersteunen in de 
zorgverlening en in financieel opzicht.  
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2.6 Huisvesting en vastgoed  
 
Herinrichting van de afdeling Facilitair en Huisvesting 
In 2019 heeft de uitvoering plaatsgevonden van het herinrichtingsplan dat eind 2018 is 
goedgekeurd. door de raad van bestuur. Het doel van deze herinrichting was te groeien naar een 
regieorganisatie om daarmee meer vraaggestuurde dienstverlening te kunnen realiseren. Om dit te 
realiseren zijn er decentrale facilitaire teammanagers benoemd die voor een of meerdere locaties de 
facilitaire dienstverlening coördineren. Centraal is er een regie-organisatie ingericht met specialisten 
op het vlak van vastgoed, inkoop en facility management.  
 
Strategisch Huisvesting- en vastgoedplan 
In het verslagjaar werd  de tweede fase van het strategisch 
huisvesting- en vastgoedplan ter hand genomen. In 2019 werd de 
intentieverklaring getekend voor de herontwikkeling van het 
Naaldhorsttrein aan de Middelbroekweg in Naaldwijk. In de maanden 
na de ondertekening vond een haalbaarheidsstudie plaats naar de 
herontwikkeling van het Naaldhorstterrein in Naaldwijk.  
 
De haalbaarheidsstudie inzake nieuwbouw in de Spoorzone in Delft 
werd medio 2019 positief afgerond. Er werden voorbereidingen getroffen voor het maken van een 
voorlopig ontwerp (in vervolg op het schetsontwerp) en er werden voorbereidingen getroffen voor 
het afsluiten van een ontwikkelovereenkomst met de gemeente Delft en woningcorporatie 
Woonbron.  

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 
In 2019 werd het, door de raad van bestuur vastgestelde, MJOP uitgevoerd. 
 
Gebouwveiligheid 
De adviseur Veiligheid publiceerde elke drie maanden een overzicht van zijn bevindingen op het 
gebied van de veiligheid van de gebouwen. Dit overzicht werd besproken in het bestuursoverleg en 
in het overleg met de verantwoordelijk functionarissen.  
 
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 vond in 2019 de migratie 
plaats naar Topdesk. Dit systeem werd al binnen Pieter van Foreest gebruikt door de afdeling 
Informatisering en automatisering.  
 
Visie op eten en drinken 
In het verslagjaar werd de implementatie van de visie op eten en drinken in overleg met de 
verschillende locaties verder geïmplementeerd. 
 
The Green Deal 
Eind 2019 heeft Pieter van Foreest de green deal getekend. De Green deal duurzame zorg is een 
initiatief vanuit de zorgsector, dat wordt gesteund door de overheid en het bedrijfsleven. De 
doelstelling is om, naast het terugdringen van CO2 en zuiniger gebruik te maken van grondstoffen, 
te zorgen voor schoner water en een gezonde leefomgeving. Pieter van Foreest geeft met de 
handtekening aan dat ook wij een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van milieuvervuiling 
en klimaatsverandering.   
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2.7 Informatisering en automatisering  
 
In verslagjaar is uitvoering gegeven aan de roadmap voor de ontwikkel- en verbeteractiviteiten op 
het gebied van ICT. Gelijktijdig is veel aandacht besteed aan de IT governance. In het verslagjaar is 
daartoe een besluitvormingsproces ingericht waarin besluitvorming over “het wat en het hoe” van IT 
activiteiten in twee separate processen plaatsvindt. 

In 2019 ging de aandacht uit naar (de voorbereiding en uitvoering van) drie grote thema’s: 

-  De nieuwe werkplek: het vervangen van de hardware en software en operating systems. 
Daarnaast hebben voorbereidende activiteiten plaatsgevonden in het kader van de adoptie 
van de nieuwe werkplek en devices door medewerkers. Er zijn meerdere persona 
ontwikkeld met elk een eigen inrichting van de nieuwe werkplek. 

- Managementinformatie: in het verslagjaar vonden voorbereidende activiteiten plaats zodat 
Pieter van Foreest in 2020 een nieuw management informatie systeem tot zijn beschikking 
heeft. 
 

- DMS: de inrichting van een projectorganisatie werd voorbereid zodat Pieter van Foreest in 
2020 beschikt over een programma van eisen op basis waarvan de selectie en invoering 
van een nieuw document management systeem kan plaatsvinden. 

Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om het printerpark te optimaliseren uit oogpunt van 
efficiency en beveiliging van informatie.. 

In 2019 zijn de eerste stappen gezet in de transitie naar een regieorganisatie, waarbij technische 
activiteiten door externe partijen worden uitgevoerd en medewerkers van Pieter van Foreest regie 
gaan voeren op die dienstverlening c.q. op leveranciers. Eind 2020 dient deze omslag naar een 
regieorganisatie afgerond te zijn.  

De afdeling I&A werd uitgebreid met een security officer en architect (middels inhuur). De security 
officer buigt zich over de veiligheid van informatie en systemen. De architect draagt bij aan het 
(onder architectuur) uitvoeren van de roadmap, houdt overzicht en brengt alle activiteiten die we 
willen doen in applicatielandschap en informatielandschap bij elkaar.  
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2.8 Innovatie en ontwikkeling   
 

Programma zorginnovatie, nieuwe technologie en onderzoek 

In het verslagjaar werd onder leiding van de programmamanager en met behulp van de regiegroep 
innovatie uitvoering gegeven aan diverse projecten. De regiegroep bewaakt de interne samenhang 
tussen de activiteiten , verbond in- en externe ontwikkelingen met elkaar en toetste of de thema’s 
van onderzoek of innovatie pasten binnen de strategische doelstellingen van Pieter van Foreest.  

Alle onderzoeksvoorstellen werden getoetst en van advies voorzien door de wetenschappelijke 
onderzoekscommissie.  

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

• Het uitvoeren van kleinschalige onderzoeken en experimenten binnen het jaarlijkse 
innovatiebudget van Pieter van Foreest, waarbij de nadruk ligt op de ondersteuning van de 
kwaliteit van leven en samenredzaamheid. Hierbij wordt samengewerkt met kennisinstituten. 
Na een positieve uitkomst van een experiment of onderzoek wordt de innovatie breed 
ingevoerd. 

• Het opbouwen van een infrastructuur voor experimenteren, onderzoek, kennisdelen en 
implementeren van nieuwe inzichten. 

• De samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten structureel verankeren waarbij Pieter 
van Foreest de verbindende organisatie is het netwerk. 

• Het realiseren van een transitie van aanbodgerichte innovatie en onderzoek naar  
vraag gestuurde innovatie. 

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 in 2019 deelgenomen aan de volgende onderzoeken: 

o QPID: onderzoek naar de invloed van paracetamol op onbegrepen gedrag 
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: vervolgonderzoek naar de invloed van een natuurlijke groene omgeving 
op de kwaliteit van leven van mensen met dementie. (promotietraject door 
psycholoog Pieter van Foreest) 

o Delphi: onderzoek naar slaapproblemen bij mensen met dementie die in een 
verpleeghuis wonen. 

o Intimiteit en seksualiteit bij ouderen (met dementie).  
 

Via de afdeling ethiek van het LUMC werd deelgenomen aan Freedom and Safety, een onderzoek 
naar het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid in kader de Wet Zorg en Dwang. 
 
Via het Consortium van TU en VU werd deelgenomen aan; 

o ‘4D EEG’: herstel na CVA in kaart brengen en revalidatie op maat vormgeven.  
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Via Start up bedrijven werd in vervolg op 2018 deelgenomen aan: 

o MOMO Medical Onderzoek: pilot decubituspreventie d.m.v. sensoring (Bedsense) 
o Dental Robotics: Tandenpoets systeem 
o Care Ring: telefoneren met dierbare met dementie door familie. 
o Slaaprobot (Somnox) getest en opgeschaald 

 
Via Medical Delta (living labs) werd deelgenomen aan onderzoek/pilot: 

o Vrije Vogel”: Hoe meer vrijheid te geven aan cliënten in de context van de huidige 
architectuur? 

 
Via Haagse Hogeschool (HHs) werd deelgenomen aan diverse onderzoeken van studenten. 
 
De inzet van “Smartglass” in het kader van wondzorg en onbegrepen gedrag werd uitgebreid is 
opgeschaald.  

 
De volgende onderzoeken werden in 2019 afgerond: 

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. Dit onderzoek ontving de 
stimuleringsprijs van het UNC-ZH. 
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Hoofdstuk 3  Samenspraak en medezeggenschap 
3.1  Centrale cliëntenraad (CCR) 
 
Algemeen 
In 2018 heeft de CCR de bestaande medezeggenschapsstructuur geëvalueerd, hetgeen heeft 
geleid tot het vastleggen van gezamenlijke visie van de CCR en de raad van bestuur op de 
doorontwikkeling van de medezeggenschap en samenspraak in een beleidsdocument ‘Samen sterk 
voor kwaliteit’. Op basis van deze 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 het verslagjaar werken CCR en raad van 
bestuur op vruchtbare wijze samen volgens de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en 
reglementen en wordt in de nieuwe structuur gewerkt aan medezeggenschap en samenspraak. 

In de nieuwe structuur kent Pieter van Foreest lokale cliëntenraden (LCR), een cliëntenraad divisie 
Zorg Thuis (CRT) en een centrale cliëntenraad. Daarbij behartigt de LCR de belangen van de 
bewoners op lokaal niveau en adviseert over alles wat specifiek ( c.q. alleen) met de eigen locatie te 
maken heeft. De CRT is het samenspraakorgaan van de divisie Thuis terwijl de CCR de belangen 
behartigt van alle cliënten en adviseert over zaken die alle cliënten dan wel geheel Pieter van 
Foreest raken. 
 
De LCR en CRT vaardigen leden af naar de CCR, die overlegt met de bestuurder. De CCR 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.  
 

Samenstelling CCR in 2019 
Functie/  
afgevaardigd uit 

Naam Functie Lid CCR sinds  / 
tot d.d. 

Voorzitter CCR Dhr. H. Middelplaats Voorzitter Sinds 01-01-2019  

Vanuit de regio 
Delft/Oostland 

Dhr. T. Lockhorst Lid Sinds 2014  

Vanuit de regio 
Delft/Oostland 

Dhr. P. van Buuren Lid,   Sinds 01-05-2017 

Vanuit de regio 
Westland/M. Delfland 

Mw. J. Salomé Lid Sinds 01-01-2017  

Vanuit de regio 
Westland/M. Delfland 

Mw. A. Koremans Lid Tot 11-04-2019 

Vanuit de regio 
Westland/M. Delfland 

Vacature Lid - 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. J. van Rossem Lid Tot 27-06-2019 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. M. van Meurs Lid Sinds 2015 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis 

Mw. T. van Eijbergen Lid Sinds 23-05-2019 

Ambtelijk ondersteuner 
CCR 

Mw. T. Somers Ambtelijk ondersteuner Sinds 1-11-2016 
(geen lid CCR) 
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In 2019 vonden er diverse wisselingen plaats in de bezetting van de CCR. De CCR werd vanaf 1 
januari voorgezeten door de nieuwe onafhankelijk voorzitter, de heer H. Middelplaats. Mevrouw 
Koremans en de heer Van Rossem namen op 27 juni 2019 afscheid van de CCR, waarop de vacante 
plaats vanuit de CRT direct bezet werd door mevrouw Eijbergen. Helaas lukte het in 2019 niet om een 
nieuw lid vanuit de regio Westland aan te trekken. 

De CCR kent een financiële commissie die onder andere advisering over de begroting en de 
jaarrekening voorbereidt. In het verslagjaar bestond deze commissie uit: de heer M. van Meurs. De 
heer P. van Buuren. Mevrouw J. van Leeuwen (tot september 2019), de heer H. Middelplaats (a.i. 
sinds september 2019).   

Adviesaanvragen in 2019 

In 2019 is advies gevraagd en uitgebracht over de onderstaande zaken:  

Onderwerp Advies CCR Besluit RvB 

Voorgenomen besluit tot tijdelijke inzet2e 
directeur WZB a.i. 

Positief Uitvoeren besluit en overname 
adviezen inzake evaluatie 

Voorgenomen besluit tot vorming 
tweehoofdige raad van bestuur 

Positief Uitvoeren besluit en uitnodigen CCR 
om input te leveren voor profiel  

Voorgenomen aanstelling lid raad van 
bestuur 

Positief Uitvoeren besluit per 1-1-2020 

Voorgenomen vaststelling kwaliteitsplan 
verpleeghuiszorg 2019 en 2020 

Positief Uitvoeren besluit en overname 
adviezen inzake betrokkenheid CCR 
bij opstellen kwaliteitsplan 2020 

Voorgenomen vaststelling plan voor 
kwaliteitsbudget 2020 

Positief Uitvoeren besluit 

Voorgenomen realisatie nieuw 
woonzorgcentrum Spoorzone in Delft 

Positief Uitvoeren besluit en uitnodigen CCR 
om zitting te nemen in werkgroep 
Huisvesting 

Voorgenomen vaststelling jaarrekening 
2018 

Positief  Uitvoeren besluit 

Voorgenomen besluit tot verbouwing van 
en investering in Delfshove 

Positief Uitvoeren besluit 

Voorgenomen vaststelling begroting 2020 
 

Positief Uitvoeren besluit, overname adviezen 

Voorgenomen vaststelling 
meetinstrument cliëntervaringen divisie 
Thuis 

Positief Uitvoeren besluit en overname advies 
om CCR te informeren over de 
voortgang 

Harmonisatie van de kosten voor het 
merken van kleding  

Positief advies Uitvoeren besluit 
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Voorts zijn de volgende onderwerpen door de raad van bestuur en de CCR besproken:  

• Jaarplan Pieter van Foreest 2019 / 2020  
• Jaarverslag klachtenfunctionarissen 2018  
• Jaarverslag klachtencommissie 2018  
• Kaderbrief 2020 (onderwerpen aangedragen vanuit cliëntperspectief: Verbinden in de buurt, 

Samenspraak en Bejegening /gedragscode)  
• Gedragscode waarin de rechten en plichten van medewerkers alsook die van cliënten 

worden vermeld waarbij de focus ligt op wederkerigheid 
• Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan, cliënttevredenheid  
• Bestuursverslag 2018  
• Toezichtbezoeken Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg aan drie locaties van Pieter van 

Foreest en de implicaties van deze bezoeken  
• Kwaliteitsjaarverslag 2018 Pieter van Foreest  
• Kwaliteitsfoto’s 2019 verpleeghuiszorg Pieter van Foreest  
• Trendrapportage vrijwilligersbeleid ter voorbereiding op het nieuwe vrijwilligersbeleid  
• Ondersteuning van extern bureau t.b.v implementatie nieuwe structuur medezeggenschap & 

samenspraak  
• Budget cliëntenraden en vergoedingen cliëntenraadsleden  
• Handboek zorg voor de Vrijheid (advies is in 2020 gevraagd en uitgebracht)  
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3.2  Ondernemingsraad (OR) 
 
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. 
 
In mei 2019 zijn er algemene OR-verkiezingen gehouden. Om zoveel mogelijk te komen tot een 
evenredige vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen binnen de organisatie is gekozen 
op basis van een kiesgroepenstelsel. Uitgaande van de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR 
19 zetels die alle werden bezet.  

Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2019 
 

Kiesgroep Onderdeel 19  
zetels  

OR-leden 

Ondersteunende 
Diensten 

P&O, F&H, I&A, F&C, 
bestuursbureau 

2 De heer A. Blom (bestuursbureau) 
De heer T. van Amelsfort (F&H) 

Thuis Zorg Thuis, Huishouding, 
Ontmoetingscentra, GRZ, 
Pieters Behandelpraktijk, 
Klantcontactcentrum, 
Zorgbemiddeling,  
Pieters Kamerhuis,  
Ambulant team,  
Strandgoed, algemeen 

6 Mevrouw A. Meijlink (huishouding) 
De heer N. van Nimwegen (wijkverpleging) 
Mevrouw L. van der Meijden 
(Zorgbemiddeling/Klantcontactcentrum) 
Mevrouw H. Versteeg (OC) (FNV) 
De heer R. van der Spek (Thuiszorg) (FNV) 
Mevrouw E. Sosef (Thuiszorg) 

WZB De Kreek, De Hooge Tuinen,  
De Opmaat, De Terwebloem, 
Triangel, Vlietzicht, Duinhof, 
Sonnevanck, Veenhage, 
Weidevogelhof, Akkerleven, 
Singelhof, De Bieslandhof,  
Die Buytenweye, Stefanna, 
Lindenhof, KBC, algemeen 

11 Mevrouw E. Woudenberg (Veenhage) 
Mevrouw J. Meijer (KBC) 
Mevrouw G. Kuiper (Stefanna) 
Mevrouw J. van den Berg (De Bieslandhof) 
Mevrouw S. van Leeuwen (KBC) 
Mevrouw N. Bijlemeer (Lindenhof) (FNV) 
De heer L. Maes (De Bieslandhof) (FNV) 
Mevrouw S. Sidiq (Weidevogelhof) 
De heer E.J. Bos (KBC) 
Mevrouw B. Chemont (De Bieslandhof) 
De heer W. Chinkoe (Die Buytenweye) 

 
 
De heer A.Blom is voorzitter van de OR. Mevrouw J. Verkade was gekozen tot vice-voorzitter en 
werd na haar vertrek vervangen door mevrouw S. van Leeuwen. De OR wordt ondersteund door 
een ambtelijk secretaris, mevrouw N. Zilverentant. Samen met de ambtelijk secretaris vormen de 
voorzitter en vice-voorzitter het dagelijks bestuur van de OR.  

De divisie Wonen Zorg Behandeling en de divisie Thuis beschikken beide over divisiecommissies 
die overleggen met de directeur. Alle onderdelen binnen de divisie worden vertegenwoordigd door 
een lid in de divisiecommissie. Aan de bijeenkomsten van de divisiecommissies nemen ook de OR-
leden, die hun onderdeel vertegenwoordigen, deel. Zij zijn daarbij tevens ‘linking-pin’ naar de OR.  
 
  



 

 

AUTEUR MdG, IO, FD AANTAL PAGINA’S 36 van 43 
EIGENAAR Raad van bestuur   
VERSIENUMMER Definitief   
 

In 2019 werden de volgende zaken ter advisering voorgelegd aan de OR: 
 

Onderwerp Advies/standpunt 
OR 

Besluit RvB 

Voorgenomen besluit tot vorming 
tweehoofdige raad van bestuur 

Positief met 
verzoek om meer 
inzicht in profiel en 
competenties te 
werven lid 

Uitvoeren besluit door raad 
van toezicht 

Voorgenomen besluit tot benoeming lid raad 
van bestuur 

Positief Uitvoeren besluit door raad 
van toezicht 

Voorgenomen besluit tot voortzetting Pieters 
Behandelpraktijk 

Positief 
 

Uitvoeren voorgenomen 
besluit en overname advies 

Voorgenomen besluit tot herinrichting hulp 
bij huishouden 

Positief Uitvoeren voorgenomen 
besluit en overname advies 
tot evaluatie herinrichting 

Voorgenomen besluit tot start pilot inzet 
beweegagoog  

Positief Uitvoeren voorgenomen 
besluit en toezegging dat OR 
geïnformeerd wordt over 
uitkomst evaluatie 

Voorgenomen besluit tot vaststelling nieuwe 
functiehuis voor de functiecategorie 
verpleging, verzorging, thuiszorg, 
behandeling, begeleiding, staf, 
ondersteuning 

Positief Uitvoeren voorgenomen 
besluit na verwerking van de 
opmerkingen van de OR 

   
 
In 2019 werden de volgende zaken ter instemming voorgelegd aan de OR: 
 

Onderwerp Standpunt OR Besluit RvB 
Voorgenomen besluit tot invoering regeling 
referral recruitment voor de duur van een jaar 

Instemming Uitvoeren voorgenomen 
besluit 

Voorgenomen besluit tot invoering 
bereikbaarheidsdiensten afdeling I&A 

Instemming Uitvoeren voorgenomen 
besluit 

Voorgenomen vaststelling strategisch HR-
beleid 

Instemming  Uitvoeren voorgenomen 
besluit 

Voorgenomen vaststelling strategisch 
opleidingsplan 

Instemming Uitvoeren voorgenomen 
besluit 

Voorgenomen besluit tot invoering 
vereenvoudigd roosterproces intramurale 
zorg 

Instemming Uitvoeren voorgenomen 
besluit 

Voorgenomen vaststelling beleid alcohol, 
drugs, medicijnen 

Instemming Uitvoeren voorgenomen 
besluit 

Voorgenomen besluit tot herverzekering 
“eigen risico Wet gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid” 

Instemming Uitvoeren voorgenomen 
besluit 
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Buiten de hierboven genoemde adviezen en instemmingsbesluiten kwamen onder meer ook de 
volgende onderwerpen aan de orde in 2019:  

Het profiel van het lid RvB De financiële gevolgen van de 
inzet van ZZP’ers en 
uitzendkrachten 

De voortgangsrapportage over de 
uitvoering van het 
implementatieplan roosterproces 

De aanstelling van een tijdelijk 
directeur WZB 

De financiële 
kwartaalrapportages  

Studiefaciliteitenregeling en de 
vergoeding voor het volgen van 
verplichte e-modules 

De evaluatie specialistisch 
team 

Kaderbrief 2020 De inzet leerlingen boven 
deformatie 

Voortgang en evaluatie van de 
herinrichting van de afdeling 
Facilitair en Huisvesting 

Bestuursverslag en 
jaarrekening 2018  

Het belevingsonderzoek 2019 

De ontwikkeling van de afdeling 
Informatievoorziening & 
Automatisering 

Begroting 2020 De regeling inzake 
ontwikkelgesprekken 

De afname en uitkomsten van 
exitinterviews 

De uitvoering van het beleid 
inzake het verlofstuwmeer 

De beëindiging van ‘slapende’ 
dienstverbanden 

verzoek uitbreiding doelgroep 
van de vaccinatie hepatitis B 

De inhoud van vacatureteksten De aanpassing van het reglement 
van de interne 
bezwarencommissie 

De gevolgen van de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans 

De herverzekering derde WW 
jaar 

De Vernetcijfers 2019 

Het onderhandelingsresultaat 
cao VVT 

De uitkomst van 
inspectiebezoeken 

Het kwaliteitsplan 
verpleeghuiszorg 2019 

Het Kwaliteitsverslag 
verpleeghuiszorg 2018 

Het overzicht van de inzet van 
de middelen Waardigheid en 
Trots 2018 

De roadmap ICT 

Het jaarplan 2020 Voortgangsrapportages 
jaarplan 2018  

Samenwerking met de Haagse 
Hogeschool 

Het marktonderzoek en 
verwijzersonderzoek 

De inrichting van het 
programma innovatie 

De WMO-contracten 

De pilot opleiden 
verpleegkundigen 

De trendrapportage 
vrijwilligersbeleid 

Onderhoud van De Bieslandhof 

Telefonische bereikbaarheid 
coördinatoren HbH 

De realisatie van een nieuw 
woonzorgcentrum in de 
Spoorzone 

 

Verbouwing Delfshove Bezoeken Arbeidsinspectie  
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3.3 VVAR 
 
Bestuursverslag 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 per 31-12-2019 
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 Eckenhausen 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 

 

Begin 2019 is een overeenkomst gesloten met externe partij, CC Zorgadviseurs, voor begeleiding 
en ondersteuning bij het professionaliseren van de VVAR. Als start van deze begeleiding hebben de 
VVAR leden in januari 2019 onder begeleiding van Roland Peppel een 2-daagse training gevolgd. 
Tijdens de training zijn er verschillende onderdelen aan bod gekomen, waaronder: waarom een 
VVAR?, wat drijft een VVAR lid?, hoe kunnen we als VVAR zichtbaar worden in de organisatie en 
hoe pak je een adviesvraag op? Deze training vormde de basis van de VVAR in ontwikkeling en 
naar aanleiding van de training zijn de volgende onderwerpen opgepakt:  

• Het opstellen van het reglement; 
• Er is een groepje aan de slag gegaan met een adviesvraag omtrent duurzame 

inzetbaarheid; 
• De gedragscode is voorzien van feedback; 
• Enkele leden houden zich bezig met het onderwerp opleiden en hebben nauw contact met 

deze afdeling. 
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In het verslagjaar overlegde de raad van bestuur vijf maal met de VVAR waarbij de volgende 
onderwerpen besproken werden:  

• Reglement VVAR 
• Scholing en begeleiding VVAR 
• Samenstelling VVAR 
• Gedragscode 
• Boeien en binden 
• Adoptie nieuwe werkplek 
• Decubitus 
• Opleiding 
• Duurzame inzetbaarheid 
• Shared Governance 
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Hoofdstuk 4 Financieel Beleid  
4.1 Opbrengsten, bedrijfslasten en resultaat  

 
Totale bedrijfsopbrengsten in 2019 (x € 1 miljoen) 

 
Bedrijfsopbrengsten 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 160,0 
Subsidies 1,1 
Overige bedrijfsopbrengsten 4,9 
Totale bedrijfsopbrengsten 166,0 
    
 
Bedrijfslasten 

Personeelskosten 113,5 
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 8,6 
Overige bedrijfskosten 37,3 
Financiële baten en lasten 1,8 
Totale bedrijfslasten 161,2 
Resultaat boekjaar (voordelig) 4,8 

 
 
Resultaatbestemming 

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 4,7 
Algemene reserve 0,1 
Resultaatbestemming 4,8 

4.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2019 
 
Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (x € 1 miljoen) 

ACTIVA   PASSIVA 
  

Immateriële vaste activa  0,5   Kapitaal 0,5 
Materiële vaste activa  79,4   Bestemmingsfondsen 49,2 
Financiële vaste activa  0,7   Algemene en overige reserves 2,1 
Voorraden en vorderingen 0,0       
Onderhanden werk 1,6   Voorzieningen 4,7 
Overige vorderingen 7,2   Langlopende schulden 39,4 
Liquide middelen 32,2   Kortlopende schulden 25,7 
Totaal activa 121,6   Totaal passiva 121,6 
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4.3  Toelichting op het resultaat 2019 
 
Over 2019 is een positief resultaat behaald van 4,8 miljoen euro; 2,9% van de opbrengsten  
( 2018: 2,1 miljoen euro; 1,4% van de opbrengsten). Ten opzichte van 2018 zijn de opbrengsten in 
2019 14,6 miljoen euro hoger (9,7%) en de kosten 12,2 miljoen euro hoger. De totale kosten van 
personeel zijn 7,4 miljoen euro hoger in 2019. In 2019 zijn de kosten van personeel niet in 
loondienst aanzienlijk gedaald door het extra inzetten op vaste dienstverbanden ten laste van de 
kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg. 

Het resultaat van 2019 is beïnvloed door achteraf gehonoreerde Wlz overproductie 2018  
(1,4 miljoen euro) en de verkoop van een voormalige dienstwoning met een positieve opbrengst van 
0,3 miljoen euro. Mede hierdoor werd zowel binnen de zorgexploitatie als de vastgoedexploitatie 
een positief resultaat gerealiseerd. 

De stijging in de opbrengsten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de Wlz-inkomsten. 
In 2019 is er sprake van een stijging van de tarieven en van het aantal cliënten. Daarnaast is er vier 
miljoen euro extra (ten opzichte van 2018) aan kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg ingezet. Ook 
zijn de inkomsten Wmo (Begeleiding) en de Zvw (Wijkverpleging) iets gestegen. 

De personele kosten liggen hoger dan in 2018. Sinds eind 2019 is de nieuwe cao VVT van kracht; 
de effecten daarvan pasten ruim binnen de begroting voor 2019. In 2019 is de inzet van eigen 
personeel fors gestegen en is de inzet van extern (zorg-) personeel fors afgenomen. Deze 
verschuiving beïnvloedt de verhouding van de personele kosten ten opzichte van de omzet enorm. 
Daarmee is deze verhouding 2019 niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren. Om die reden 
wordt deze ratio niet gepresenteerd. 

Het financiële beleid is gericht op een duurzame bedrijfsvoering en daarmee een solide financiële 
positie. De banken eisen dat de solvabiliteit minimaal 30% bedraagt. De solvabiliteit in 2019 komt uit 
op 42,6%. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de belangrijkste financiële ratio’s. Op alle 
onderdelen is er sprake van verbetering ten opzicht van 2018. 

 
Ratio's (geconsolideerd)  

  
2019 2018  2017 

Solvabiliteit (%)  42,6              39,6   36,8  
Vermogensratio (%)  31,2              31,1   29,9  
Liquiditeit ratio  1,6                1,4   1,3  
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 2,8                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 
 
De begroting 2020 is meer dan ooit opgebouwd per bedrijfsonderdeel; realistisch en met ambitie; en 
voldoet aan de financiële doelstellingen van Pieter van Foreest. Dat is de eerste maanden van 2020 
ook gebleken; de exploitatie is beter dan begroot; zowel qua zorgexploitatie als qua vastgoed-
exploitatie. 

En toen kwam de Coronacrisis (Covid-19) 

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus (COVID-10). Dit virus 
zorgde begin 2020 voor veel patiënten en slachtoffers in China> in februari 2020 waren er de eerste 
patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam de regering een aantal drastische 
maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. 
Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en 
veiligheidsmaatregelen. 
 
De extra inzet van onze zorgprofessionals in deze tijd voor de zorg van een kwetsbare groep 
mensen in onze samenleving is groot. Daarnaast zien wij op andere gebieden juist weer een 
enorme afname van de zorglevering. Met name op de intramurale zorgvraag is de intensiteit van de 
zorgverlening toegenomen, doordat wij als instelling te maken hebben gekregen met bewoners die 
ziek zijn geworden door COVID-19, door het wegvallen van mantelzorg door familie van de 
bewoners door de afgeschafte bezoekersregelingen en door de extra vereisten die gesteld worden 
aan bescherming van onze medewerkers en bewoners. Naast de intensivering van de zorgverlening 
voor deze groep mensen, nemen ook de kosten toe voor de levering van zorg door de extra 
maatregelen, die wij genomen hebben om onze medewerkers en bewoners te beschermen en door 
een toename van het verzuim. Daarentegen is de inzet vanuit de zorg in de vorm van 
wijkverpleging, dagbesteding en geriatrische revalidatiezorg verminderd door afgenomen instroom 
en alle maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te 
gaan. 
De eerste zichtbare effecten van de coronacrisis zijn omzetderving (met name op de 
ontmoetingscentra en geriatrische revalidatiezorg) en additionele kosten als gevolg van hogere inzet 
van personeel, hogere schoonmaakkosten, ombouwkosten van ruimten en de aanschaf van 
beschermende hulpmiddelen, etc. Pieter van Foreest blijft het beleid en het advies van o.a. het 
Ministerie van VWS, het RIVM en de GGD (op-) volgen en doet zijn uiterste best activiteiten zo goed 
en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de cliënten en medewerkers in 
gevaar te brengen. 
 
Inmiddels zijn er meerdere formele uitingen gedaan door ZN, NZa, zorgverzekeraars en 
zorgkantoren in brieven in maart en april 2020 dat omzetderving en aanvullende kosten (deels) 
vergoed zullen gaan worden en dat deze, gezien de ernst van de uitbraak, achteraf gedeclareerd 
kunnen worden. VWS en VNG hebben ook overeenstemming bereikt over eenzelfde set aan 
maatregelen voor de activiteiten in de Wmo. Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 
uitbraak kan Pieter van Foreest gebruik maken van de steunmaatregelen die door bovengenoemde 
partijen worden aangeboden. Naast deze specifieke toezeggingen door de verschillende financiers 
kan aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen. Op basis van de meest actuele inzichten 
op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van Covid-19 
worden opgevangen binnen de huidige liquiditeit en de overeengekomen ratio’s met de banken en is 
er geen sprake van een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit voor Pieter van 
Foreest. 
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2019

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 541.976 0

Materiële vaste activa 2 79.290.683 85.013.614

Financiële vaste activa 3 734.910 447.729

Totaal vaste activa 80.567.569 85.461.343

Vlottende activa

Voorraden 4 0 2.825

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 5 1.007.229 1.003.714

Vordering uit hoofde van financieringstekort 6 1.976.758 220.656

Debiteuren en overige vorderingen 7 5.804.707 6.351.646

Liquide middelen 8 32.202.588 25.558.584

Totaal vlottende activa 40.991.282 33.137.425

Totaal activa 121.558.851 118.598.768

PASSIVA

Groepsvermogen

Kapitaal 494.814 494.814

Bestemmingsfondsen 49.235.111 44.580.416

Algemene en overige reserves 2.093.801 1.945.933

Totaal eigen vermogen 9 51.823.726 47.021.163

Voorzieningen 10 4.710.080 4.663.728

Langlopende schulden 11 39.401.891 42.820.937

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0

Overige kortlopende schulden 12 25.623.154 24.092.940

Totaal passiva 121.558.851 118.598.768
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 15 160.004.991 145.704.852

Subsidies 16 1.139.380 1.114.733

Overige bedrijfsopbrengsten 17 4.900.902 4.582.774

Som der bedrijfsopbrengsten 166.045.273 151.402.359

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 18 113.535.703 106.164.961

Afschrijvingen op immateriële, materiële en

financiële vaste activa 19 9.083.609 9.341.564

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 20 -407.241 -911.499

Overige bedrijfskosten 21 37.232.927 32.647.919

Som der bedrijfslasten 159.444.998 147.242.945

BEDRIJFSRESULTAAT 6.600.275 4.159.414

Financiële baten en lasten 22 -1.797.712 -2.034.959

RESULTAAT BOEKJAAR 4.802.563 2.124.455

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 4.654.695 1.880.605

Algemene reserve 147.868 243.850
4.802.563 2.124.455

Pagina 2

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT over 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 6.600.275 4.159.414

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 19 9.083.609 9.341.564

- toename financiële vaste activa 3 -291.622 -412.200

- mutaties voorzieningen 10 46.352 -477.805

- bijz. waardeverminderingen en terugneming ervan 20 -407.241 -911.499

8.431.098 7.540.060

Veranderingen werkkapitaal:

- voorraden 4 2.825 18.808

- onderhanden werk 5 -3.515 -24.905

- vorderingen 7 546.939 732.758

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort

respectievelijk -overschot 6 -1.756.102 1.006.855

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 12 1.896.234 1.293.508

686.381 3.027.024

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 15.717.754 14.726.498

Ontvangen interest 22 399 608

Betaalde interest 22 -1.798.111 -2.035.567

-1.797.712 -2.034.959

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 13.920.042 12.691.539

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa 1 -553.453

Investeringen materiële vaste activa 2 -2.937.519 -4.287.797

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.490.972 -4.287.797

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 11 0 0

Aflossing langlopende schulden 11 -3.785.066 -6.489.671

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.785.066 -6.489.671

Mutatie geldmiddelen 6.644.004 1.914.071

Mutatie geldmiddelen:

Stand per 1 januari 25.558.584 23.644.513

Stand per 31 december 32.202.588 25.558.584
Mutatie geldmiddelen 6.644.004 1.914.071
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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 2019, dat is geëindigd op 31 december 2019.

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

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

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

hand van de financiële positie ultimo 2019, de begroting 2020, de meerjarenraming (in resultaat, liquiditeit en solvabiliteit) 

en het voldoen aan de bankconvenanten.

De Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is statutair (en feitelijk) gevestigd te Delft en is bij de

Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27185703.

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.

Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de 

consequenties voor de instelling wordt verwezen naar paragraaf 5.1.5. Gebeurtenissen na balansdatum. De Raad van 

Bestuur streeft ernaar de best mogelijke informatie te verkrijgen om de risico's te beoordelen en passende maatregelen 

door te voeren om daarop in te spelen. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid-19-

virus te bewaken en te voorkomen en blijven dat ook in de toekomst doen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit 

veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze cliënten en medewerkers (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, 

beperking van sociale contacten en vanuit huis werken), beoordelen impact op contracten en communicatie met onze 

belangrijkste stakeholders.

Onze financiers via de koepelorganisaties Zorgverzekeraars (ZN) en VNG hebben aan de zorginstellingen in de thuis- en 

ouderenzorg en gehandicaptenzorg die zorg leveren vallende onder de basisverzekering of aanvullende verzekering, de 

langdurige zorg en/of de WMO en Jeugdwet, bij brieven in maart en april 2020, laten weten hen te ondersteunen, waarbij 

de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd wordt.

Bij het bepalen van de benodigde bekostiging voor de continuïteit in deze situatie zijn de bestaande afspraken voor 2020 

tussen zorgaanbieders en financiers het uitgangspunt. Daarbij wordt rekening gehouden met:

• liquiditeitsbevoorschotting;

• compensatie van omzetderving; en

• vergoeding van extra gemaakte kosten.

Gezien bovenstaande toezegging is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of 

Stichting Zorginstellingen haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Groepsverhoudingen

Consolidatie

Verbonden partijen

Financiële instrumenten

Algemeen

Renterisico en kasstroomrisico
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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.

Bij deze stichtingen is sprake van een centrale leiding.

Het eigen vermogen van BCW bedraagt totaal € 1.200.108. 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.

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.

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.

Kredietrisico

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.

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

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.

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.

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

genoemde stichtingen.

De vordering uit hoofde van handelsdebiteuren is voor circa 72% geconcentreerd bij zeven debiteuren.

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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

vast actief.

Bijzondere waardeverminderingen
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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.

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 2019.

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.  

Reële waarde

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

vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Als gevolg hiervan dient overeenkomstig RJ 121 jaarlijks  te 

worden getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

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

toegewezen aan de samenstellende delen.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 

de realiseerbare waarde is de hoogte van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst - en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van 

de boekwaarde van het desbetreffende actief.

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.

Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is 

dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (d.w.z. als het waarschijnlijk is dat economische voordelen 

zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Onderzoekskosten worden verwerkt in de 

winst - en verliesrekening.

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.

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

schattingswijziging is in 2012 ingevoerd en daarna ongewijzigd gebleven.

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 %.
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Financiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden werk DBC

Vorderingen

Liquide middelen
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werk wordt gewaardeerd door op de balansdatum de openstaande DBC's fictief af te sluiten.

▪ Bruto vloer oppervlak / gebruiksoppervlak;

De belangrijkste parameters hierbij betreffen:

▪ ZZP-mix: verhouding zware en lichte zorg;

▪ 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.

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.

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.

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

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. Mutaties in de herwaardering  vinden plaats ten laste, dan wel ten gunste  van de resultatenrekening.

De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten overige vorderingen. Deze vorderingen 

worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de 

winst - en verliesrekening.

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

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

Conclusie van de berekening: in 2019 is voor zorglocaties Terwebloem en Stefanna sprake van een terugname bijzondere

waardevermindering van circa € 407.000.

▪ Onderhoudskosten;

alsmede met de aan 2019 toe te rekenen waarde van de ultimo 2019 openstaande DBC's. Dit onderhanden

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.

▪ Grondwaarde;

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.

▪ Resterende levensduur onroerend goed;

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

na beschouwingsperiode nog waard zal zijn;

▪ Functionaliteit object;
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Voorzieningen (algemeen)

Voorziening reorganisatie

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Voorziening asbestsaneringen

Leasing

Schulden

Belastingen

De te betalen belastingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 

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

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

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

schulden.

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 2019 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. Begin 2020 is door een extern bureau 

een memo opgesteld, waarbij de onderbouwing van de asbestvoorziening is herijkt. Ultimo 2019 bedraagt de voorziening 

ruim € 3,2 miljoen. 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.

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.     

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

voor diverse ondersteunende diensten reorganisatieplannen geformaliseerd. In 2019 zijn alle plannen en de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen afgewikkeld.

De voorziening eigen risicodrager WGA is nieuw vanaf 2017. Pieter van Foreest is vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 

december 2019 voor 50% eigenrisicodrager voor de WGA. Voor de nieuwe gevallen vanaf 2017 inzake doorbetalingsplicht 

wordt aangesloten bij het rapport betreffende eigenrisicodragerschap WGA van Mercer en een eerste rapporage van 

ActivaSZ. Dit rapport bevat de verwachte geldelijke uitstroom op basis van nieuwe gevallen de komende jaren. 

De voorziening langdurig zieken bedraagt ultimo 2019 circa € 1,1 miljoen en bestaat voor € 0,2 miljoen uit de  voorziening 

arbeidsongeschiktheid en voor € 0,9 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.   

Rentemutaties van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde zijn verantwoord als dotatie aan de voorziening.
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5.1.4.3 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.4  Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Opbrengstverantwoording
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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.). 

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. 

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.

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

worden aan dit boekjaar toegerekend.

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.

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.

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.

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.

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.

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

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Onder de investeringen in materiële vaste activa (totaal ruim € 2.937.000, grotendeels vervanging) zijn alleen opgenomen 

de investeringen waarvoor in 2019 geldmiddelen zijn opgeofferd. Daarnaast zijn geen investeringen verricht door middel 

van financiële leasing. Evenzo is het in de balans opgenomen bedrag langlopende schulden uit hoofde van financiële 

leasing niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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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 februari 2020 bedroeg de dekkingsgraad 90,4%. 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.

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 2020 of 

later.

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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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kosten van automatisering (software) 340.652 0

Immateriële vaste activa in uitvoering 201.324
Totaal immateriële vaste activa 541.976 0

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Bij: investeringen 553.453 0

Af: afschrijvingen 11.477 0

Boekwaarde per 31 december 541.976 0

Aanschafwaarde 553.453 0

Cumulatieve afschrijvingen 11.477 0

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 61.648.073 64.228.801

Machines en installaties 11.342.886 13.162.786

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.592.986 6.770.294

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 706.738 851.733

Totaal materiële vaste activa 79.290.683 85.013.614

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

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 85.013.614 89.151.441

Bij: investeringen 2.937.519 4.287.797

Af: bijzondere waardevermindering en terugneming -407.241 -911.499

Af: afschrijvingen 9.067.691 9.337.123

Boekwaarde per 31 december 79.290.683 85.013.614

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Aanschafwaarde 183.778.844 182.263.495

Bijzondere waardevermindering -5.798.775 -6.206.016

Cumulatieve afschrijvingen -98.689.386 -91.043.865

79.290.683 85.013.614
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht in 

paragraaf 5.1.6.
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

Financial lease

Lease 

betalingen

Contante 

waarde

Eén jaar na balansdatum 307.405 189.862

Tot en met vijf jaar na balansdatum 1.537.025 810.766

Langer dan vijf jaar na balansdatum 5.533.290 1.686.246

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Overige vorderingen 734.910 447.729

Totaal financiële vaste activa 734.910 447.729

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 447.729 39.970

Compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 291.622 412.200

Afschrijvingen boekjaar -4.441 -4.441

Boekwaarde per 31 december 734.910 447.729

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Voorraad centraal magazijn 0 0

Emballage 0 2.825

Totaal voorraden 0 2.825

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Onderhanden werk DBC's 1.007.229 1.003.714

Totaal onderhanden werk 1.007.229 1.003.714
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht in paragraaf 

5.1.7. 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 ultimo 2019 bedraagt € 3.370.292. Het bedrag van de 

leasebetalingen dat in 2019 is verwerkt bedraagt € 307.405. De leaseverplichting en de contante waarde bedragen:
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

6. Vordering uit hoofde van financieringstekort Wlz

2018 2019 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 220.656 0 220.656

Financieringsverschil boekjaar 0 1.976.758 1.976.758

Correcties voorgaande jaren 1.406.164 0 1.406.164

Betalingen/ontvangsten -1.626.820 0 -1.626.820

Subtotaal mutatie boekjaar -220.656 1.976.758 1.756.102

Saldo per 31 december 0 1.976.758 1.976.758

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

Het financieringsverschil bestaat uit: € €

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.976.758 220.656

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.976.758 220.656

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2019 2018

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 128.154.837 117.837.183

Af: ontvangen voorschotten 126.178.079 117.616.527

Totaal financieringsverschil 1.976.758 220.656

7. Debiteuren en overige vorderingen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Vorderingen op debiteuren 1.253.732 2.662.537

Nog te factureren omzet DBC's 1.669.340 1.143.705

Zorginstituut 18.537 2.099

Zorgverzekeraars, nog te factureren 50.690 0

Gemeentes, WMO nog te factureren 747.395 703.692

Vooruitbetaalde bedragen 1.409.423 1.296.568

Nog te ontvangen bedragen 655.590 543.045

Totaal overige vorderingen 5.804.707 6.351.646

Toelichting:
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De lagere vorderingen op debiteuren betreft vrijwel geheel de vordering vanwege gefactureerde omzet aan zorgverzekeraars. Op 

de vorderingen inzake debiteuren is een voorziening in mindering gebracht van € 114.000 (2018: € 70.000). De stijging van de nog 

te factureren DBC's betreft een omzetstijging 2019 ten opzichte van 2018. Tevens was er nog productie die in januari en februari 

2020 gefactureerd moest worden.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

8. Liquide middelen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bankrekeningen 32.166.637 25.512.443

Kassen 35.951 46.141

Totaal liquide middelen 32.202.588 25.558.584

Toelichting:

PASSIVA

9. Groepsvermogen

31-dec-19 31-dec-18

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: € €

Kapitaal 494.814 494.814

Bestemmingsfondsen 49.235.111 44.580.416

Algemene en overige reserves 2.093.801 1.945.933

Totaal eigen vermogen 51.823.726 47.021.163

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

€ € € €

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 44.580.416 4.654.695 0 49.235.111

Totaal Bestemmingsfondsen 44.580.416 4.654.695 0 49.235.111

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanleunwoningen 257.037 0 0 257.037

Algemene reserves 1.688.896 147.868 0 1.836.764
Totaal algemene - en overige reserves 1.945.933 147.868 0 2.093.801
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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.).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

2019 2018

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 4.802.563 2.124.455

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 4.802.563 2.124.455

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 

10. Voorzieningen

Saldo per Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-19 Dotatie Onttrekking Vrijval 31-dec-19

€ € € € €

Voorziening reorganisatie 52.850 0 52.850 0 0

Voorziening gratificaties 464.377 55.528 73.140 0 446.765

Voorziening arbeidsongeschiktheid 1.093.655 287.280 268.056 62.804 1.050.075

Voorziening asbestsaneringen 3.052.846 167.303 6.909 0 3.213.240

Totaal voorzieningen 4.663.728 510.111 400.955 62.804 4.710.080

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-19

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 277.616

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.570.652

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 861.812

Toelichting:

11. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken en overige kredietverstrekkers 35.444.039 38.778.039

Overige langlopende schulden 3.957.852 4.042.898

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 39.401.891 42.820.937
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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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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 46.606.003 53.095.674

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 3.785.066 6.489.671

Stand per 31 december  42.820.937 46.606.003

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.419.046 3.785.066

Stand langlopende schulden per 31 december 39.401.891 42.820.937

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.419.046 3.785.066

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 39.401.891 42.820.937

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 29.639.891 31.788.650

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;

12. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 4.828.082 4.759.762

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.419.046 3.785.066

Zorgverzekeraars 0 1.270.350

Belastingen en sociale premies 2.716.175 2.601.316

Schulden ter zake pensioenen 245.342 405.781

Nog te betalen salarissen 1.919.302 1.871.928

Vakantiegeld 2.682.118 2.560.511

Vakantiedagen 4.647.968 3.870.453

Vooruitontvangen huurkorting 1.200.000 0

Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten 3.743.324 2.698.798

Nog te betalen rente 221.797 268.975

Totaal overige kortlopende schulden 25.623.154 24.092.940

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:

de andere financiers aangegeven, om te voorkomen dat hun leningen direct opeisbaar zouden worden, de aan hen 

In 2013 is aan de BNG het recht van hypotheek verleend op de locaties Akkerleven en de Kreek. Op grond daarvan hebben 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

13. 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)

Gebeurtenissen na balansdatum

Impact Coronavirus (COVID-19)

Inleiding algemeen / Aard van de gebeurtenis
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Inmiddels zijn er meerdere formele uitingen gedaan door ZN, NZa, zorgverzekeraars en zorgkantoren in brieven in maart en april 

2020 dat omzetderving en aanvullende kosten (deels) vergoed zullen gaan worden en dat deze, gezien de ernst van de uitbraak, 

achteraf gedeclareerd kunnen worden. VWS en VNG hebben ook overeenstemming bereikt over eenzelfde set aan maatregelen 

voor de activiteiten in de Wmo. Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak kan Pieter van Foreest gebruik 

maken van de steunmaatregelen die door bovengenoemde partijen worden aangeboden. Naast deze specifieke toezeggingen 

door de verschillende financiers kan aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen. Op basis van de meest actuele inzichten 

op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van Covid-19 worden opgevangen binnen de 

huidige liquiditeit en de overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen sprake van een materiële onzekerheid over de 

financiële continuïteit voor Pieter van Foreest.

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus (COVID-10). Dit virus zorgde begin 2020 voor veel 

patiënten en slachtoffers in China in februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 

nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel 

Nederland. Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. 

De extra inzet van onze zorgprofessionals in deze tijd voor de zorg van een kwetsbare groep mensen in onze samenleving is 

groot. Daarnaast zien wij op andere gebieden juist weer een enorme afname van  de zorglevering. Met name op de intramurale 

zorgvraag is de intensiteit van de zorgverlening toegenomen, doordat wij als instelling te maken hebben gekregen met bewoners 

die ziek zijn geworden door COVID-19, door het wegvallen van mantelzorg door familie van de bewoners door de afgeschafte 

bezoekersregelingen en door de extra vereisten die gesteld worden aan bescherming van onze medewerkers en bewoners. Naast 

de intensivering van de zorgverlening voor deze groep mensen, nemen ook de kosten toe voor de levering van zorg door de extra 

maatregelen, die wij genomen hebben om onze medewerkers en bewoners te beschermen en door een toename van het verzuim. 

Daarentegen is de inzet vanuit de zorg in de vorm van wijkverpleging, dagbesteding en geriatrische revalidatiezorg verminderd 

door afgenomen instroom en alle maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

De eerste zichtbare effecten van de coronacrisis zijn omzetderving (met name op de ontmoetingscentra en geriatrische 

revalidatiezorg) en additionele kosten als gevolg van hogere inzet van personeel, hogere schoonmaakkosten, ombouwkosten van 

ruimten en de aanschaf van beschermende hulpmiddelen, etc.  Pieter van Foreest  blijft het beleid en het advies van o.a. het 

Ministerie van VWS, het RIVM en de GGD  (op-)  volgen en doet zijn  uiterste best  activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te 

zetten, zonder daarbij de gezondheid van de cliënten en medewerkers in gevaar te brengen. 

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 2019 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 2019 heeft Pieter van Foreest nog geen inzicht in de realisatie van het MBI-omzetplafond 

over 2019 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 2019. 

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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Specifieke toelichting

Waarborgfonds voor de Zorgsector
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• Het Coronavirus / impact op organisatie:

Vanaf medio maart 2020 heeft Pieter van Foreest  een aantal maatregelen genomen om de effecten van het COVID-19 virus te

bewaken en te voorkomen, zoals het vormen van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze cliënten en medewerkers. De

zorg van onze cliënten en veiligheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Er is zoveel mogelijk capaciteit ingezet om

de zorg onder de aangescherpte hygiëne- en veiligheidsvereisten te continueren.   Er is een beroep gedaan op extra flexibiliteit

van  onze zorgprofessionals. Medewerkers in niet  direct cliëntgebonden functies zijn verzocht zoveel mogelijk thuis te werken.

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 € 203.112 (3% van € 6.770.406).

• Risico’s en onzekerheden:

Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke effect  op de organisatie zal zijn. Op dit

moment zijn er nog veel onzekerheden.

Tijdens deze crisis werken veel medewerkers op de toppen van hun kunnen. Nog niet duidelijk is wat het eventuele effect daarvan

kan zijn.

• Genomen en voorziene maatregelen:

Pieter van Foreest  leeft de maatregelen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en de GGD na. Met

andere zorginstellingen wordt afgestemd, onder andere in ROAZ verband, over de zorglevering en het beleid inzake het virus.

• Impact op activiteiten:

Door de hoge mate van urgentie om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de strenge veiligheidseisen is de

productie van ontmoetingscentra en revalidatiezorg productie vanaf half maart  gedaald. Ook andere activiteiten, zoals scholing en

opleidingen zijn gereduceerd dan wel stopgezet.

• Steun van zorgverzekeraars en overheden:

Op landelijk niveau zijn de koepels (ZN en VNG) met elkaar overeengekomen passende financiële maatregelen te nemen. Dit

betreft o.a. aanvullende bevoorschotting tot 100% op de langdurige zorg en WMO en Jeugdwet en 60%-85% van de ZVW-zorg,

passend bij de omvang van contractueel overeengekomen omzet, maar ook hoe om te gaan met meer- en minder kosten (zowel

personeel, materiaal als geneesmiddelen) en meer- en minder omzet. ZN en VNG hebben aan de zorginstellingen via

verschillende brieven in maart en april 2020 laten weten hen te ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg

op langere termijn zo goed mogelijk geborgd kan worden. Ook de minister van VWS heeft in zijn brief d.d. 15 april 2020 aan de

Tweede Kamer laten weten dat de overheid de zorgsector in staat wil blijven stellen om te doen wat nodig is om voor de lange

termijn de continuïteit van zorg en ondersteuning te borgen.

Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende duidelijk. Op basis van de intentie afspraak

van de verschillende financiers en de minister, hebben wij de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt

blijven. Immers Pieter van Foreest  houdt middels bevoorschotting voldoende liquiditeit en middels compensatie voor gederfde

opbrengsten en extra gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 gerealiseerd worden. Op basis van de

hierboven genoemde gemaakte afspraken vinden wij de continuïteitsveronderstelling passend.
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

Huurovereenkomsten

Verhuurder Termijn/jaar Exp. datum Huur/jaar

Vastgoed

Weidevogelhof St. Mooiland 10 31-05-31 1.212.816

Die Buytenweye St. Woonbron 20 31-05-30 1.255.212

Stefanna Vestia 20 31-12-21 805.512

Bieslandhof F.S.G. Schiedam 10 31-08-23 493.752

Lindenhof St. P.C.B. onbepaald, opzegtermijn 2 jaar 373.872

Vlietzicht St. Wonen Wateringen 5 15-05-24 206.136

Kalfjeslaan Delft Unibail-Rodamco 7 31-01-22 350.064

Vermeertoren Vestia 5 30-09-22 124.356

Mozartlaan St. Woonbron 1 31-10-20 112.676

Veenhage Vestia 25 31-05-24 85.788

Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld St. Wonen Wateringen 5 15-07-20 75.804

Singelhof Alg. Woningst. Maasland 20 31-07-28 65.868

Reinier de Graaf 5 01-09-20 277.176

Delfshove Vestia onbepaald, opzegtermijn 1 jaar 432.720

Diversen 64.018

Overige contracten

Huur kopieermachines 6 31-03-20 336.440

Leaseauto's 4 variabel 2020 132.900

Totaal 6.405.110

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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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

 Imm vaste activa

in uitvoering en

Kosten van voouitbetalingen

automatisering op immateriële

(software) vaste activa Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 0 0 0

- cumulatieve bijzondere waardevermindering 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2019 0 0 0

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 352.129 201.324 553.453

- bijzondere waardevermindering 0 0 0

- afschrijvingen 11.477 0 11.477

- terugname geheel afgeschreven activa

. aanschafwaarde 0 0 0

. cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 340.652 201.324 541.976

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 352.129 201.324 553.453

- bijzondere waardevermindering 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 11.477 0 11.477

Boekwaarde per 31 december 2019 340.652 201.324 541.976

Afschrijvingspercentages 20
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.7 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 2019

- aanschafwaarde 129.891.773 30.155.162 21.364.827 851.733 0 182.263.495

- cumulatieve 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 1 januari 2019 64.228.801 13.162.786 6.770.294 851.733 0 85.013.614

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 2.050.272 16.634 1.015.608 -144.995 0 2.937.519

- bijzondere waardevermindering -407.241 0 0 0 0 -407.241

- afschrijvingen 5.038.241 1.836.534 2.192.916 0 0 9.067.691

- terugname geheel afgeschreven activa

. aanschafwaarde 262.470 924 1.158.776 0 0 1.422.170

. cumulatieve afschrijvingen 262.470 924 1.158.776 0 0 1.422.170

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.580.728 -1.819.900 -1.177.308 -144.995 0 -5.722.931

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 131.679.575 30.170.872 21.221.659 706.738 0 183.778.844

- bijzondere waardevermindering 5.798.775 0 0 0 0 5.798.775

- cumulatieve afschrijvingen 64.232.727 18.827.986 15.628.673 0 0 98.689.386

Boekwaarde per 31 december 2019 61.648.073 11.342.886 5.592.986 706.738 0 79.290.683

Afschrijvingspercentages 0-2-2,5-5-10 5 10-20 0
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Diverse Totaal

vorderingen

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2019 447.729 447.729

Compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 291.622 291.622

Afschrijvingen -4.441 -4.441

Boekwaarde per 31 december 2019 734.910 734.910
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.9 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2019

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2020
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 01-01-02 1.516.000 20 Hypothecair 2,78% 303.200 0 75.800 227.400 0 3 lineair 75.800 gem. garantie en hypotheek

ING 01-01-99 5.350.000 30 Onderhands 1,70% 1.294.273 0 91.445 1.202.828 626.745 10 annuïtair 111.365 hypotheek

ING 01-01-05 5.833.000 15 Onderhands 3,15% 874.946 0 388.867 486.079 0 2 lineair 388.867 hypotheek

Rabobank 01-01-07 1.790.000 15 Onderhands 1,15% 400.000 0 120.000 280.000 0 3 lineair 280.000 hypotheek

BNG 01-01-98 1.588.231 30 Onderhands 4,96% 797.788 0 63.546 734.242 365.987 9 annuïtair 66.698 gem. garantie en hypotheek

BNG 01-01-89 1.225.207 40 Onderhands 5,35% 378.339 0 37.834 340.505 151.335 9 lineair 37.834 gem. garantie en hypotheek

BNG 01-01-05 3.420.000 19 Onderhands 2,09% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 lineair 180.000 waarborgfonds en hyp.

BNG 01-01-06 1.602.154 16 Onderhands 3,75% 400.541 0 100.135 300.406 0 3 lineair 100.135 waarborgfonds en hyp.

BNG 01-01-07 10.000.000 30 Onderhands 4,02% 6.083.334 0 333.334 5.750.000 4.083.335 18 lineair 333.333 waarborgfonds en hyp.

ING 13-03-08 5.300.000 30 Onderhands 1,90% 3.400.822 0 176.667 3.224.155 2.340.815 19 lineair 176.668 hypotheek

BNG 01-03-11 7.500.000 20 Onderhands 5,22% 5.750.000 0 250.000 5.500.000 4.250.000 22 lineair 250.000 hypotheek

BNG 01-03-11 5.000.000 20 Onderhands 4,90% 3.250.000 0 250.000 3.000.000 1.750.000 12 lineair 250.000 hypotheek

BNG 01-03-11 6.000.000 20 Onderhands 5,20% 4.600.000 0 200.000 4.400.000 3.400.000 22 lineair 200.000 hypotheek

BNG 01-03-11 2.000.000 20 Onderhands 4,90% 1.300.000 0 100.000 1.200.000 700.000 12 lineair 100.000 hypotheek

Ohra Levensmij 01-01-90 177.882 30 Onderhands 4,54% 13.126 0 13.126 0 0 0 annuïtair 0 gemeentegarantie

Rabobank 11-06-15 11.300.000 28 Onderhands 3,05% 9.900.000 0 400.000 9.500.000 7.500.000 24 lineair 400.000 hypotheek

ING 01-09-16 1.650.000 6 Onderhands 1,75% 1.072.500 0 330.000 742.500 0 3 lineair 330.000 hypotheek

Fonds 1818 01-01-17 300.000 20 Onderhands 2,50% 280.250 0 15.800 264.450 185.450 17 lineair 15.800 geen

De Groot Fonds 15-12-16 300.000 10 Onderhands 3,00% 247.500 0 30.000 217.500 67.500 8 lineair 30.000 geen

KB Fonds 01-01-17 237.000 18 Onderhands 2,00% 237.000 0 0 237.000 237.000 18 lineair 0 geen

Zorgboerderij 2 01-01-17 150.000 20 Onderhands 2,00% 136.875 0 7.500 129.375 91.875 17 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% 4.123.510 0 80.612 4.042.898 3.568.250 24 85.046

Nabetaling ORT 2018-2019 14-10-16 1.290.000 2 Onderhands 0,00% 540.400 0 540.400 0 0 0 0

Totaal 46.606.003 0 3.785.066 42.820.937 29.639.891 3.419.046
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2019

BATEN

15. Opbrengsten zorgprestaties

2019 2018

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 129.348.303 117.867.448

Opbrengsten zorgverzekeringswet 21.262.522 19.353.401

Opbrengsten WMO 8.894.981 8.024.431

Zorginstituut 68.528 101.144

Overige zorgprestaties 430.657 358.428

Totaal 160.004.991 145.704.852

Toelichting wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz

- totaal budget voor aanvaardbare kosten boekjaar 128.154.837 117.837.183

- kassiersfunctie -212.698 -236.838

- correcties voorgaand boekjaar 1.406.164 267.103

129.348.303 117.867.448

In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLz zijn inbegrepen de Kwaliteitsmiddelen Verpleeghuiszorg 2019.

16. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rijkssubsidies van het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 590.752 455.678

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief

overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) 53.526 190.907

Subsidie Rijksdienst Ondernemend Nederland 349.878 292.021

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 145.224 176.127

Totaal 1.139.380 1.114.733

17. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengst verhuur en servicekosten 2.857.266 2.704.340

Restauratieve diensten 987.056 1.019.779

Verkoop pand Pietersonstraat 306.707 0

Overige 749.873 858.655

Totaal 4.900.902 4.582.774

LASTEN

18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 83.233.691 75.268.540

Sociale lasten 13.582.310 12.177.060

Pensioenpremies 6.723.084 6.224.883

Andere personeelskosten: 2.974.296 3.497.517

Subtotaal 106.513.381 97.168.000

Personeel niet in loondienst 7.022.322 8.996.961

Totaal personeelskosten 113.535.703 106.164.961

2019 2018

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 2.159 1.962

Er is geen personeel buiten Nederland werkzaam geweest.
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2019

19. Afschrijvingen op (im)materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

- immateriële vaste activa 11.477 0

- materiële vaste activa 9.067.691 9.337.123

- overige financiële vaste activa 4.441 4.441

Totaal afschrijvingen 9.083.609 9.341.564

Toelichting:

20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa -407.241 -911.499

Totaal -407.241 -911.499

Toelichting:

21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.356.505 9.008.022

Algemene kosten 10.451.205 8.663.524

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 5.880.944 4.096.265

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.101.607 2.060.084

- Energiekosten gas 1.460.385 1.464.512

- Energiekosten stroom 996.435 892.572

- Energie transport 325.930 326.347

- Energie overig 361.854 297.303

Subtotaal 5.246.211 5.040.818

Huur en leasing 6.251.710 6.317.095

Dotaties en vrijval voorzieningen 46.352 -477.805

Totaal overige bedrijfskosten 37.232.927 32.647.919

Toelichting:

22. Financiële baten en lasten 2019 2018

€ €

De specificatie is als volgt:

Rentebaten 399 608

Rentelasten -1.798.111 -2.035.567

Totaal financiële baten en lasten -1.797.712 -2.034.959

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 

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 2019 € 1.086.480 (2018: € 1.243.726).

De hogere kosten van cliëntgebonden kosten betreffen hoofdzakelijk extra uitgaven die zijn gedaan in het kader van de beschikbaar 

gestelde Kwaliteitsmiddelen Verpleeghuszorg 2019 (ruim 1,5 miljoen).

De rentelasten bestaan voor het grootste deel uit interest op langlopende leningen en de leaseverplichting.
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2019

23. 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 1/1 - 31/12

29.100 19.400

14.070 10.816

- -

- -

14.070 10.816

- -

14.070 10.816

nvt nvt

1/1 - 31/12 15/1 - 31/12

13.387 10.185

- -

- -

13.387 10.185
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-

10.185

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 2019

Individueel WNT-maximum

Beloning

10.185

Gegevens 2018

-

10.18510.185

-

1/1 - 31/12

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

1/1 - 31/121/1 - 31/12Aanvang en einde functievervulling 2018

-

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Totaal bezoldiging 2018

-

10.185

-

-

10.826

-

19.400

10.826 10.826

Verplichte motivering indien overschrijding

1/1 -31/12

19.400

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

-

10.826

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

1/1 - 31/12

19.400

lid

Mw. W.M. 

NijdamMw. M. Vogelzang

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

De vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden met ingang van 2019 maandelijks uitbetaald. Dit heeft in 2019 een eenmalig 

verhogend effect op de beloning van circa € 7.500.

Gewezen topfunctionaris?

Verplichte motivering indien overschrijding

Subtotaal

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Beloningen betaalbaar op termijn

Gegevens 2018

-

10.826

-

10.826

nvt

10.826

- -

10.826

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).  

nee

ja

1/1 - 31/12

1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

(Fictieve) dienstbetrekking?

Omvang dienstverband (in fte)

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 2019 voor 

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest € 194.000 ( 12 punten, klasse V).

-

A.A.H.M. de Bresser

Voorzitter raad van bestuur

Dhr. P.C.W. 

Hogendoorn

Totaal bezoldiging

Bedragen x € 1

194.000

10.826

nvt

-

180.144

11.602

191.746

-

191.746

168.152

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

Subtotaal

10.185

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.

Totaal bezoldiging 2018

Overgangsrecht van toepassing

1/1 - 31/12

1

Bezoldiging

11.420

179.572

lid

Beloningen betaalbaar op termijn

Aanvang en einde functievervulling in 2018
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULATENREKENING 2019

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

24. Honoraria accountant 

2019 2018

€ €

De honoraria (incl. BTW) van de onafhankelijke accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 80.182 84.487

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 42.000 44.000

3 Advisering / overige 11.495 10.940

Totaal honoraria accountant 133.677 139.427

25. 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 23.

26. Resultaatbestemming
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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 2019 een 

bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 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 2019 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.
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Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 541.976 0

Materiële vaste activa 2 77.582.866 83.252.344

Financiële vaste activa 3 1.480.799 1.245.727

Totaal vaste activa 79.605.641 84.498.071

Vlottende activa

Voorraden 4 0 2.825

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 5 1.007.229 1.003.714

Vordering uit hoofde van financieringstekort 6 1.976.758 220.656

Debiteuren en overige vorderingen 7 5.914.134 6.419.171

Liquide middelen 8 31.707.104 25.282.972

Totaal vlottende activa 40.605.225 32.929.338

Totaal activa 120.210.866 117.427.409

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 463.629 463.629

Bestemmingsfondsen 49.235.111 44.580.416

Algemene en overige reserves 1.267.816 1.267.816

Totaal eigen vermogen 9 50.966.556 46.311.861

Voorzieningen 10 4.710.080 4.663.728

Langlopende schulden 11 38.958.417 42.369.963

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0

Overige kortlopende schulden 12 25.575.813 24.081.857

Totaal passiva 120.210.866 117.427.409
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 14 158.694.311 144.483.741

Subsidies 15 1.139.380 1.114.733

Overige bedrijfsopbrengsten 16 4.819.095 4.462.124

Som der bedrijfsopbrengsten 164.652.786 150.060.598

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 112.819.985 105.559.582

Afschrijvingen op immateriële, materiële en

financiële vaste activa 18 8.969.609 9.230.620

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 19 -407.241 -911.499

Overige bedrijfskosten 20 36.843.855 32.294.721

Som der bedrijfslasten 158.226.208 146.173.424

BEDRIJFSRESULTAAT 6.426.578 3.887.174

Financiële baten en lasten 21 -1.771.883 -2.006.569

RESULTAAT BOEKJAAR 4.654.695 1.880.605

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 4.654.695 1.880.605

Algemene reserve 0 0
4.654.695 1.880.605

Het resultaat is op dezelfde wijze verwerkt als in de geconsolideerde resultatenrekening.
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5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS per 31 december 2019

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kosten van automatisering (software) 340.652 0

Immateriële vaste activa in uitvoering 201.324 0
Totaal immateriële vaste activa 541.976 0

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Bij: investeringen 553.453 0

Af: afschrijvingen 11.477 0

Boekwaarde per 31 december 541.976 0

Aanschafwaarde 553.453 0

Cumulatieve afschrijvingen 11.477 0

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 60.468.303 63.044.507

Machines en installaties 10.877.462 12.647.777

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.530.363 6.708.327

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 706.738 851.733

Totaal materiële vaste activa 77.582.866 83.252.344

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 83.252.344 87.490.365

Bij: investeringen 2.876.972 4.076.659

Af: afschrijvingen 8.953.691 9.226.179

Af: bijzondere waardevermindering en terugneming -407.241 -911.499

Boekwaarde per 31 december 77.582.866 83.252.344

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Aanschafwaarde 181.268.456 179.813.654

Bijzondere waardevermindering -5.798.775 -6.206.016

Cumulatieve afschrijvingen -97.886.815 -90.355.294

77.582.866 83.252.344

Toelichting:
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Voor de grondslagen van waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

paragraaf 5.1.4. (geconsolideerd wijkt niet af van enkelvoudig).

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht in paragraaf 

5.1.15. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht in paragraaf 

5.1.16. Voor een toelichting op de schattingswijzigingen en de waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 5.1.4 

(waarderingsgrondslagen).
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5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Lening u/g 745.889 797.998

Overige vorderingen 734.910 447.729

Totaal financiële vaste activa 1.480.799 1.245.727

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.245.727 889.720

Af: afschrijvingen boekjaar 4.441 4.441

Bij: compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 291.622 412.200

Af: aflossing leningen 52.109 51.752

Boekwaarde per 31 december 1.480.799 1.245.727

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Voorraad centraal magazijn 0 0

Emballage 0 2.825

Totaal voorraden 0 2.825

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Onderhanden werk DBC's 1.007.229 1.003.714

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 1.007.229 1.003.714

6. Vordering uit hoofde van financieringstekort WLz

2018 2019 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 220.656 0 220.656

Financieringsverschil boekjaar 0 1.976.758 1.976.758

Correcties voorgaande jaren 1.406.164 0 1.406.164

Betalingen/ontvangsten -1.626.820 0 -1.626.820

Subtotaal mutatie boekjaar -220.656 1.976.758 1.756.102

Saldo per 31 december 0 1.976.758 1.976.758

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.976.758 220.656

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.976.758 220.656
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5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2019 2018

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 128.154.837 117.837.183

Af: ontvangen voorschotten 126.178.079 117.616.527

Totaal financieringsverschil 1.976.758 220.656

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.253.732 2.662.537

Nog te factureren omzet DBC's 1.669.340 1.143.705

Zorginstituut 18.536 2.099

Zorgverzekeraars, nog te factureren 50.690 0

Gemeentes, WMO nog te factureren 747.395 703.692

Vooruitbetaalde bedragen 1.400.149 1.289.387

Nog te ontvangen bedragen 774.292 617.751

Totaal overige vorderingen 5.914.134 6.419.171

Toelichting:

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 31.671.153 25.236.881

Kassen 35.951 46.091

Totaal liquide middelen 31.707.104 25.282.972

Toelichting:

PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kapitaal 463.629 463.629

Bestemmingsfondsen 49.235.111 44.580.416

Algemene en overige reserves 1.267.816 1.267.816

Totaal eigen vermogen 50.966.556 46.311.861

Verloop groepsvermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

€ € € €

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 € 114.000 (2018: € 70.000)

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

€ € € €

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten 44.580.416 4.654.695 0 49.235.111

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 44.580.416 4.654.695 0 49.235.111

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 2019

en resultaat over 2019

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 50.966.556 4.654.695

Stichting Anna te Drieën 8.967 -7.646

Stichting Kapel Abtswoude -17.305 3.901

Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3 400.036 137.033

Stichting Behandel Centrum Westland 465.472 14.580

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 51.823.726 4.802.563

10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-19 31-dec-19

€ € € € €

Voorziening reorganisatie 52.850 0 52.850 0 0

Voorziening gratificaties 464.377 55.528 73.140 0 446.765

Voorziening arbeidsongeschiktheid 1.093.655 287.280 268.056 62.804 1.050.075

Voorziening asbestsaneringen 3.052.846 167.303 6.909 0 3.213.240

Totaal voorzieningen 4.663.728 510.111 400.955 62.804 4.710.080

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-19

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 277.616

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.570.652

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 861.812

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).

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

11. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken en overige kredietverstrekkers 35.000.565 38.327.065

Overige langlopende schulden 3.957.852 4.042.898

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 38.958.417 42.369.963

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 46.147.529 52.629.700

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 3.777.566 6.482.171

Stand per 31 december  42.369.963 46.147.529

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.411.546 3.777.566

Stand langlopende schulden per 31 december 38.958.417 42.369.963

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

2019 2018

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.411.546 3.777.566

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 38.958.417 42.369.963

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 29.226.417 31.367.676

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.18 overzicht langlopende 

schulden.

Onder de 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:

opeisbaarheid van de leningen. In samenhang met deze overeenkomst is door Pieter van Foreest op 13 januari 2015 het

In 2013 is aan de BNG het recht van hypotheek verleend op de locaties Akkerleven en de Kreek. Op grond daarvan hebben 

recht van hypotheek verleend op haar gehele vastgoedportefeuille.

2014 door alle financiers getekende overeenkomst gedeelde zekerheden, waardoor geen sprake meer is van directe 

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 
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12 Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 4.828.082 4.614.749

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.411.546 3.777.566

Zorgverzekeraars 0 1.270.350

Belastingen en sociale premies 2.716.175 2.600.347

Schulden ter zake pensioenen 245.342 405.781

Nog te betalen salarissen 1.919.302 1.871.929

Vakantiegeld 2.682.119 2.560.511

Vakantiedagen 4.647.968 3.870.453

Nog te betalen interest 221.797 268.975

Vooruitontvangen huurkoring 1.200.000 0

Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten 3.703.482 2.841.196

Totaal overige kortlopende schulden 25.575.813 24.081.857

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.

13. 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).

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans

paragraaf 5.1.5. (geconsolideerd wijkt niet af van enkelvoudig).

Pagina 35

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

 Imm vaste activa

in uitvoering en

Kosten van voouitbetalingen

automatisering op immateriële

(software) vaste activa Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 0 0 0

- cumulatieve bijzondere waardevermindering 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2019 0 0 0

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 352.129 201.324 553.453

- bijzondere waardevermindering 0 0 0

- afschrijvingen 11.477 0 11.477

- terugname geheel afgeschreven activa

. aanschafwaarde 0 0 0

. cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 340.652 201.324 541.976

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 352.129 201.324 553.453

- bijzondere waardevermindering 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 11.477 0 11.477

Boekwaarde per 31 december 2019 340.652 201.324 541.976

Afschrijvingspercentages 20 0
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5.1.16 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 2019

- aanschafwaarde 128.115.866 29.562.352 21.283.703 851.733 0 179.813.654

- cumulatieve 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 1 januari 2019 63.044.507 12.647.777 6.708.327 851.733 0 83.252.344

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 2.015.201 0 1.006.766 -144.995 0 2.876.972

- bijzondere waardevermindering -407.241 0 0 0 0 -407.241

- afschrijvingen 4.998.646 1.770.315 2.184.730 0 0 8.953.691

- terugname geheel afgeschreven activa

. aanschafwaarde 262.470 924 1.158.776 0 0 1.422.170

. cumulatieve afschrijvingen 262.470 924 1.158.776 0 0 1.422.170

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.576.204 -1.770.315 -1.177.964 -144.995 0 -5.669.478

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 129.868.597 29.561.428 21.131.693 706.738 0 181.268.456

- bijzondere waardevermindering 5.798.775 0 0 0 0 5.798.775

- cumulatieve afschrijvingen 63.601.519 18.683.966 15.601.330 0 0 97.886.815

Boekwaarde per 31 december 2019 60.468.303 10.877.462 5.530.363 706.738 0 77.582.866

Afschrijvingspercentages 0-2-2,5-5-10 5 10-20 0
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5.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Overige Totaal

Leningen u/g vorderingen

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2019 797.998 447.729 1.245.727

Verstrekte leningen 0 0

Compensatieregeling transitievergoeding (UWV) 291.622 291.622

Ontvangen dividend / aflossing leningen -52.109 0 -52.109

Afschrijvingen 0 -4.441 -4.441

Boekwaarde per 31 december 2019 745.889 734.910 1.480.799
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5.1.18 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2019 (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2020
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1-jan-02 1.516.000 20 Hypothecair 2,78% 303.200 0 75.800 227.400 0 3 lineair 75.800 gem. garantie en hypotheek

ING 1-jan-99 5.350.000 30 Onderhands 1,70% 1.294.273 0 91.445 1.202.828 626.745 10 annuïtair 111.365 hypotheek

ING 1-jan-05 5.833.000 15 Onderhands 3,15% 874.946 0 388.867 486.079 0 2 lineair 388.867 hypotheek

Rabobank 1-jan-07 1.790.000 15 Onderhands 1,15% 400.000 0 120.000 280.000 0 3 lineair 280.000 hypotheek

BNG 1-jan-98 1.588.231 30 Onderhands 4,96% 797.788 0 63.546 734.242 365.987 9 annuïtair 66.698 gem. garantie en hypotheek

BNG 1-jan-89 1.225.207 40 Onderhands 5,35% 378.339 0 37.834 340.505 151.335 9 lineair 37.834 gem. garantie en hypotheek

BNG 1-jan-05 3.420.000 19 Onderhands 2,09% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 lineair 180.000 waarborgfonds en hyp.

BNG 1-jan-06 1.602.154 16 Onderhands 3,75% 400.541 0 100.135 300.406 0 3 lineair 100.135 waarborgfonds en hyp.

BNG 1-jan-07 10.000.000 30 Onderhands 4,02% 6.083.334 0 333.334 5.750.000 4.083.335 18 lineair 333.333 waarborgfonds en hyp.

ING 13-mrt-08 5.300.000 30 Onderhands 1,90% 3.400.822 0 176.667 3.224.155 2.340.815 19 lineair 176.668 hypotheek

BNG 1-mrt-11 7.500.000 20 Onderhands 5,22% 5.750.000 0 250.000 5.500.000 4.250.000 22 lineair 250.000 hypotheek

BNG 1-mrt-11 5.000.000 20 Onderhands 4,90% 3.250.000 0 250.000 3.000.000 1.750.000 12 lineair 250.000 hypotheek

BNG 1-mrt-11 6.000.000 20 Onderhands 5,20% 4.600.000 0 200.000 4.400.000 3.400.000 22 lineair 200.000 hypotheek

BNG 1-mrt-11 2.000.000 20 Onderhands 4,90% 1.300.000 0 100.000 1.200.000 700.000 12 lineair 100.000 hypotheek

Ohra Levensmij 1-jan-90 177.882 30 Onderhands 4,54% 13.126 0 13.126 0 0 0 annuïtair 0 gemeentegarantie

Rabobank 11-jun-15 11.300.000 28 Onderhands 3,05% 9.900.000 0 400.000 9.500.000 7.500.000 24 lineair 400.000 hypotheek

ING 1-sep-16 1.650.000 6 Onderhands 1,75% 1.072.500 0 330.000 742.500 0 3 lineair 330.000 hypotheek

Fonds 1818 1-jan-17 300.000 20 Onderhands 2,50% 280.250 0 15.800 264.450 185.450 17 lineair 15.800 geen

De Groot Fonds 15-dec-16 300.000 10 Onderhands 3,00% 247.500 0 30.000 217.500 67.500 8 lineair 30.000 geen

KB Fonds 1-jan-17 237.000 18 Onderhands 2,00% 237.000 0 0 237.000 237.000 18 lineair 0 geen

Leaseverpl Abtsw 1-1-1994 5.942.536 50 Leasing 5,50% 4.123.510 0 80.612 4.042.898 3.568.250 24 85.046

Nabetaling ORT 2018-2019 14-10-2016 1.290.000 2 Onderhands 0,00% 540.400 0 540.400 0 0 0 0

Totaal 46.147.529 0 3.777.566 42.369.963 29.226.417 3.411.546
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING over 2019

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

14. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 128.045.579 116.646.337

Opbrengsten zorgverzekeringswet 21.254.566 19.353.401

Opbrengsten WMO 8.894.981 8.024.431

Zorginstituut 68.528 101.144

Overige zorgprestaties 430.657 358.428

Totaal 158.694.311 144.483.741

Toelichting wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz

- totaal budget voor aanvaardbare kosten boekjaar 128.154.837 117.837.183

- kassiersfunctie -1.515.422 -1.457.949

- correcties voorgaand boekjaar 1.406.164 267.103

128.045.579 116.646.337

In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLz zijn inbegrepen de Kwaliteitsmiddelen Verpleeghuiszorg 2019.

15. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 590.752 455.678

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief

overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) 53.526 190.907

Subsidie Rijksdienst Ondernemend Nederland 349.878 292.021

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 145.224 176.127

Totaal 1.139.380 1.114.733

16. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengst verhuur en servicekosten 2.753.002 2.602.893

Restauratieve diensten 987.056 1.019.779

Verkoop pand Pietersonstraat 306.707 0

Overige 772.330 839.452

Totaal 4.819.095 4.462.124

LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 82.529.713 74.669.341

Sociale lasten 13.582.310 12.177.060

Pensioenpremies 6.723.084 6.224.883

Andere personeelskosten 2.962.556 3.491.337

Subtotaal 105.797.663 96.562.621

Personeel niet in loondienst 7.022.322 8.996.961

Totaal personeelskosten 112.819.985 105.559.582

2019 2018

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden                                        2.159 1.962

Er is geen personeel buiten Nederland werkzaam geweest.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING over 2019

18. Afschrijvingen op (im)materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

- immateriële vaste activa 11.477 0

- materiële vaste activa 8.953.691 9.226.179

- overige financiële vaste activa 4.441 4.441

Totaal afschrijvingen 8.969.609 9.230.620

Toelichting:

19. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa -407.241 -911.499

Totaal -407.241 -911.499

Toelichting:

20. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.297.516 8.952.427

Algemene kosten 10.397.294 8.616.005

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 5.797.694 4.025.138

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.020.831 1.993.075

- Energiekosten gas 1.457.856 1.463.600

- Energiekosten stroom 974.661 867.493

- Energie transport 325.930 326.347

- Energie overig 361.613 297.104

Subtotaal 5.140.891 4.947.619

Huur en leasing 6.164.108 6.231.337

Dotaties en vrijval voorzieningen 46.352 -477.805

Totaal overige bedrijfskosten 36.843.855 32.294.721

21. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Ontvangen rente banktegoeden 344 590

Ontvangen rente lening Zorgboerderij Buitengewoon 3 18.362 19.658

Rentelasten -1.790.589 -2.026.817

Totaal financiële baten en lasten -1.771.883 -2.006.569

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 2019 € 1.086.480 (2018: € 1.243.726).

De rentelasten bestaan voor het grootste deel uit interest op langlopende leningen en de leaseverplichting.

van waardering en resultaatbepaling.
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Toezicht van de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft de

jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 19 mei 2020.

De Raad van Bestuur van de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft de

jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020.

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. P. de Jongh Mw. dr. W.M. Nijdam

Mw. Drs. M. Vogelzang

Dhr. Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn

Dhr. Drs. R.P. Zevenbergen

Origineel getekend door bestuurders en toezichthouders.
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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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