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1| Voorwoord 

Bij deze bieden wij u het maatschappelijk jaarverslag inclusief de jaarrekening 2018 aan. Wij zullen in dit 

maatschappelijk deel van de jaarrekening kort iets weergeven over de organisatie, hoe die in 2018 heeft 

gefunctioneerd en welke aandachtspunten er zijn met betrekking tot de toekomst. In de ingevoegde 

jaarrekening zal het financieel beleid en beheer worden verantwoord. 

Het jaar 2018 kan om verschillende redenen opnieuw worden gekenmerkt als een spannend jaar voor de 

organisatie. Nadat in 2016 de noodzaak voor ingrijpende beleidswijzigingen duidelijk was geworden, bleek  

2018 een jaar van het verder verbeteren en borgen van de voorgenomen bijstellingen. Dat gold niet alleen 

voor de financiële situatie, maar ook gewenste aanpassingen in de kwaliteit van zorg en facilitaire 

dienstverlening. Intussen wijzigen de externe omstandigheden snel, waardoor anticiperen belangrijk blijft, 

maar ook tijd kost en om prioritering vraagt. 

Er is dus opnieuw veel gevraagd van alle medewerkers en vrijwilligers en er is –hoewel er nog het nodige te 

doen is- op deze beleidsterreinen veel bereikt. We zijn verheugd dat de verschillende voornemens blijkens 

dit verslag hun vruchten hebben afgeworpen. Van groot belang is dat in de snel veranderende werkelijkheid 

om ons heen blijvende alertheid geboden blijft.  

Dit mooie resultaat kon niet anders gerealiseerd worden dan met de medewerking van alle bij deze mooie 

organisatie betrokken mensen. En deze vaststelling stemt niet alleen tot grote dankbaarheid, maar geeft ook 

vertrouwen voor de komende tijd. 

F.J. Knuit, 

Directeur-bestuurder 

 

2| Profiel van de organisatie 

2.1. Algemene identificatiegegevens 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Hervormd/gemeentelijke stichting 

Zorgcentrum Aelsmeer 

Adres Molenpad 2 

Postcode 1431 BZ 

Plaats Aalsmeer 

Telefoonnummer 0297-326050 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41225869 

E-mailadres info@zorgcentrumaelsmeer.nl 

Internetpagina www.zorgcentrumaelsmeer.nl 
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2.2. Structuur van het concern 

Zorgcentrum Aelsmeer is een instelling voor ouderenzorg in Aalsmeer. De exploiterende stichting is de 

Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer. De eigenaar van het gebouw aan het Molenpad 

2 te Aalsmeer is de Stichting Habion, een landelijke woningcorporatie die zorgcentra en ouderenwoningen 

verhuurt. De algehele leiding van het zorgcentrum berust bij de Directeur-bestuurder. Het toezichthoudend 

orgaan bestaat sinds medio 2018 uit 6 leden. De leden van de Raad van Toezicht worden deels door de 

Diaconie van de Hervormde Kerk in Aalsmeer voorgedragen. De Raad van Toezicht vergadert 6 tot 8 keer 

per jaar. Afspraken tussen Bestuur en toezichthouder zijn verankerd in de statuten en in reglementen, die 

in 2016 zijn opgesteld.  

Zorgcentrum Aelsmeer is een zelfstandige, niet gefuseerde, instelling. De stichting heeft twee werknamen. 

Het intramurale deel wordt aangeduid met Zorgcentrum Aelsmeer en het extramurale deel met Thuiszorg 

Aalsmeer. Zorgcentrum Aelsmeer beschikt over toelatingen voor Huishoudelijke verzorging, Persoonlijke 

verzorging, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, Behandeling en Verblijf. 

 

Zorgcentrum Aelsmeer is een organisatie met weinig algemene overhead (zie organogram). De organisatie 

was in 2018 in drie segmenten verdeeld, namelijk het primaire proces intramuraal onder leiding van het 

Hoofd Zorg Intramuraal, het primaire proces extramuraal onder leiding van het Hoofd Zorg Extramuraal en 

de ondersteunende facilitaire diensten onder leiding van het Hoofd Facilitaire Dienst. Deze drie personen 

vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam (MT). Ook het hoofd personeelszaken 

was bij de vergaderingen aanwezig als adviseur. 

 

De medezeggenschap door cliënten is geregeld via de cliëntenraad die maandelijks overlegt met de 

Directeur-bestuurder. De belangen van de medewerkers worden behartigd binnen de ondernemingsraad. 

Er is tenminste zes maal per jaar een overlegvergadering in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, 

daarnaast heeft de OR eigen vergaderringen en cursusdagen.  

 

Zorgcentrum Aelsmeer beschikt van oudsher over 125 reguliere verzorgingshuisplaatsen, waar zorg 

geboden wordt aan ouderen met een indicatie voor zorg met verblijf. In 2016 heeft enerzijds een 

gedeeltelijke extramuralisatie en anderzijds een gedeeltelijke opschaling plaatsgevonden naar 

verpleeghuiszorg (inclusief de realisatie van een besloten afdeling voor 16 bewoners). 

Er zijn 24 in- en 43 aanleunwoningen, waar ouderen wonen aan wie deels ook zorg geboden wordt. We 

bieden Volledig Pakket Thuis aan een aantal ouderen, die daar op grond van hun indicatie en hun voorkeur 

voor in aanmerking kwamen.  

 

Onder de naam Thuiszorg Aalsmeer wordt een thuiszorgafdeling (verzorging en verpleging en 

huishoudelijke zorg) geëxploiteerd, waaraan leiding wordt gegeven door het Hoofd Thuiszorg. Er wordt 

thuiszorg gegeven in de gehele burgerlijke gemeenten Aalsmeer en Uithoorn (in deze laatste alleen 

Huishoudelijke zorg).  

Ook worden in de gehele gemeente Aalsmeer onder de naam Tafeltje Dek Je warme maaltijden verstrekt 

aan kwetsbare senioren.  

 

Tot slot is er een ontmoetingscentrum waar nog thuis wonende ouderen met een dementieel beeld en hun 

familieleden terecht kunnen voor opvang, begeleiding en advies.  

 

De structuur van de organisatie in 2018 blijkt uit organogram op de volgende bladzijde.   
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In 2018 is in overleg met alle interne geledingen een discussie gevoerd over gewenste aanpassingen in dit 

organogram. Argumenten hiervoor waren een gewenste versterking van de financiële/bedrijfsmatige   

functie, een MT dat zich meer strategisch oriënteert en optimaal gebruik maakt van het aanwezige  

middenkader en een directeur-bestuurder met een zorginhoudelijke achtergrond (mede gelet op het  

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg). Op grond van de uitkomsten hiervan is in het najaar van 2018 besloten 

om over te gaan op een driehoofdige leiding, te weten een directeur-bestuurder, een hoofd zorg en welzijn 

en een hoofd bedrijfsvoering. De hiervoor benodigde procedures zijn eind 2018 in gang gezet en zullen 

begin 2019 worden afgerond. 

2.3. Kerngegevens 

2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering 

Zorgcentrum Aelsmeer heeft een unieke spilfunctie in de ouderenzorg in Aalsmeer op het gebied van welzijn, 

wonen en zorg. Er is sprake van een relatief kleine, lokaal gewortelde organisatie. 

 

Het zorgcentrum voorziet in de woonfunctie voor de eigen bewoners, zowel voor mensen met dementie als 

met somatische beperkingen. Ook is sprake van een tijdelijke opnamemogelijkheid met 4 bedden voor 

Eerstelijns Verblijf. Omdat een aantal verzekeraars weigeren een contract af te sluiten wordt met ingang van 

1 januari 2019 alleen ELV geboden aan verzekerden van Zorg en Zekerheid. 

 

Daarnaast wordt in de thuissituatie zorg verleend aan de overige inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. 

Vanuit het zorgcentrum worden allerlei diensten aangeboden, zoals Tafeltje Dek Je. Er wordt zorg thuis 

gegeven in heel Aalsmeer en Kudelstaart, zowel op het gebied van Verpleging en Verzorging (V&V) thuis als 

voor Huishoudelijke Verzorging (HbH). Deze laatste zorgsoort wordt ook verleend in Uithoorn. Er is een 

ontmoetingscentrum dat gespecialiseerd is voor mensen met (beginnende) dementie, alsook een tweetal 

inloopvoorzieningen in Aalsmeer en Kudelstaart. In het verslagjaar is in overleg met de gemeente 

Haarlemmermeer ook een inloopvoorziening gestart in Rijsenhout, dat erg op Aalsmeer georiënteerd is. 

Zorgcentrum Aelsmeer heeft besloten het alarmeringssysteem samen met Participe (voorheen Vita) te gaan 

verzorgen, waarbij  Thuiszorg Aalsmeer vooralsnog de alarmopvolging uitvoert.  

2.3.2. Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Voor de informatie over capaciteit, productie, personeel en dergelijke wordt verwezen naar de bijlagen die 

zijn opgenomen in Digi-MV. 
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2.3.3. Werkgebieden  

Het werkgebied van Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer bevindt zich vooral in de 

gemeente Aalsmeer (inclusief Kudelstaart). Daarnaast wordt in Uithoorn huishoudelijke zorg  

verleend en sedert oktober 2018 wordt ontmoeting voor senioren in Rijsenhout (gemeente  

Haarlemmermeer) georganiseerd. 

2.4. Samenwerkingsrelaties 

Ongeveer 1 keer per maand vindt intern afstemming plaats met de cliëntenraad over de belangrijkste 

ontwikkelingen in de externe omgeving en in de organisatie. In 2018 is vooral gesproken over het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg, de conclusies uit het bezoek van de IGJ en de opvolging daarvan, de 

uitkomsten van het Clienttevredenheidsonderzoek, de uitkomsten van de bezoeken van de GGD en de 

voorgenomen wijzigingen in de topstructuur. Daarnaast zijn in december 2018 het voortschrijdend jaarplan 

2018/2019 en de begroting 2019 besproken.  

 

Bovendien vindt periodiek overleg plaats met de ondernemingsraad. Ook hier was een hoofdpunt van 

bespreking het nieuwe organogram. Maar ook andere thema’s zijn de revue gepasseerd, zoals de stand van 

zaken met betrekking tot de functiebeschrijvingen, de conclusies en opvolging naar aanleiding van het 

bezoek van de IGJ, de uitkomsten van het Medewerkertevredenheidsonderzoek, het kwaliteitsplan en het 

rapport van de externe audit.  

 

De belangrijkste externe persoonlijke contacten waren met: 

• De gemeente, zowel op bestuurlijk als ambtelijk als politiek niveau. 

• De collega’s van het lerend netwerk (Meerlanden, PCSOH en het Reinaldahuis) 

• Het zorgkantoor ten aanzien van de zorginkoop op grond van de Wet Langdurige Zorg. 

• Verzekeraar Zorg en Zekerheid ten aanzien van de zorgverzekeringswet. 

• De zorgorganisatie Amstelring ten aanzien van verder vormgeven van de behandelfuncties in 

Zorgcentrum Aelsmeer.  

• Huisartsen en andere aanbieders van 1e lijns zorg (b.v. via het Gezondheidscentrum Aalsmeer) in de 

gemeente Aalsmeer, onder andere via het penningmeesterschap van de GES. 

• Woningcorporatie Habion, eigenaar van het gebouw van Zorgcentrum Aelsmeer. 

• Collega’s, zowel bilateraal als door middel van de Alliantie. Dat is een samenwerkingsverband van 

zorgaanbieders in Amstelland en de Meerlanden. 

• Vereniging van Eigenaren Molenpad, WMO Raad, bewonerscommissie Mijnsheerlijckheid, de 

Ouderenbonden. 

 

3| Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

3.1. Normen voor goed bestuur 

Zorgcentrum Aelsmeer past de Governancecode toe. In het verslagjaar is opnieuw geëvalueerd welke 

elementen nog nadere invulling behoefden; deze zijn opgevolgd. Voorts is de nodige aandacht besteed aan 

de nieuwe Governancecode. De noodzakelijke aanpassingen zijn of zullen worden doorgevoerd (zie 

hieronder). 
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3.2. Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur / directie 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de dagelijkse leiding van de 

organisatie. De directeur-bestuurder maakt deel uit van een managementteam, bestaande uit vier 

personen. Daarin zijn aanwezig het hoofd zorg intramuraal, het hoofd thuiszorg en het hoofd facilitaire 

dienst. Ook het hoofd personeelszaken was bij de vergaderingen aanwezig als adviseur. 

Alle zaken m.b.t. het beheer en beleid komen in het managementteam aan de orde. Daarnaast heeft ieder 

zijn eigen aandachtsgebied en hebben de MT-leden ook regelmatig bilateraal overleg met de directeur- 

bestuurder. 

 

Een belangrijk aandachtspunt voor de directeur-bestuurder en het MT was in 2018 het ten minste 

consolideren van de financiële situatie, temeer alle financiële parameters van de verschillende producten 

en diensten erg volatiel zijn geworden. Daarnaast is vooral getracht de veranderende invloed van de 

externe omgeving op het Zorgcentrum te beheersen en op te volgen, mede in het licht van de in onze hele 

keten stijgende zorgzwaarte. Daarbij kan worden gedacht aan het toezichtbezoek van de IGJ met de daaruit 

voorvloeiende noodzakelijke aanpassingen (vooral op het gebied van medicatieveiligheid en methodisch 

werken), de toezichtbezoeken van de GGD in het kader van de WMO, de nieuwe beleidsinstrumenten 

(zoals het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag en de kwaliteitsgelden), maar ook aan de dynamiek rond 

gesprekken met betrekking tot een nieuw huurcontract met Habion (op haar voorstel). 

De kwalitatieve en kwantitatieve personele tekorten worden steeds zichtbaarder. Vandaar dat in het 

verslagjaar door ZCA een forse extra inspanning is geleverd p het gebied van het opleiden van nieuwe 

medewerkers. We gaan er van uit dat deze inspanning in 2019 ook financieel gewaardeerd en gehonoreerd 

wordt door het Zorgkantoor in het licht van de beschikbare kwaliteitsgelden. 

Elders in dit verslag zal hier dieper op worden ingegaan. 

 

Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur-bestuurder, worden de regels uit de WNT gehanteerd en is 

een bestuursreglement vastgesteld, waarin spelregels zijn aangegeven en belangrijke afspraken zijn 

vastgelegd. De directeur-bestuurder heeft per 31 december 2018 als nevenfunctie: penningmeester van de 

Stichting Diaconaal Loket Zeist en penningmeester van de Stichting GEZ Aalsmeer. 

 

Voor de openbaar te maken informatie over de bezoldiging van de bestuurder, verwijzen wij naar de 

toelichting in de jaarrekening.  

3.3. Samenstelling en bezoldiging Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer is samengesteld uit 6 leden: 

 

• De heer B.J. Hulsbos, voorzitter. 

Functie: Directeur B.J. Hulsbos bv – Waterbouw Advies. 

Nevenfuncties: lid technische commissie beheer en onderhoud bij Stichting de Bovenlanden,       

vrijwilliger zondagse kerkdiensten ZCA. 

 

 

 

 



Jaarverslaggeving 2018 Pagina|9 

 

• De heer B. Schoenmaker, vice voorzitter  

Functie: ondernemingsrechtadviseur en MfN-mediator. 

Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Stichting Psymotion, buurtbemiddelaar bij stichting 

Beter Buren. 

 

• Mevrouw S. Driezen, secretaris en verantwoordelijk voor de portefeuille HR en ontwikkeling van de 

RvT. 

Functie: Psychosociaal Therapeut/Register Counsellor en freelance uitvaartbegeleider. 

 

• De heer L. Eveleens, portefeuille Financien.  

Functie: Manager Payroll EMEA-APAC bij ServiceNow.  

Nevenfuncties:  Algemeen Bestuurslid Algemene Atletiekvereniging Aalsmeer. 

 

• De heer J. Demoed, portefeuille Strategische Ontwikkeling. 

Functie: Manager ontwikkeling/strategie gemeente Kaag en Braassem. Tevens geregistreerd 

mediator. 

Nevenfuncties: lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland, voorzitter RvT 

Fonteynenbrug, voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Ridderkerk. 

 

• Mevrouw M. van Rees-Wortelboer, portefeuille kwaliteit en veiligheid. 

Functie: n.v.t 

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Saffier, Lid Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-

Holland Noord, Lid Raad van Ouderen  

 

 

De heer J. de Vries heeft, in verband met het einde van zijn termijn, medio juni 2018 afscheid genomen van 

de RvT. 

 

Begin 2018 heeft de benoeming plaatsgevonden van de mevrouw Van Rees-Wortelboer. Mevrouw Van 

Rees is verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid. De werving en selectie heeft 

plaatsgevonden conform de eisen van de Governancecode. 

 

Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar  de jaarrekening. 

 

De Raad van Toezicht als hoogste orgaan binnen de stichting is verantwoordelijk voor het bewaken dat de 

goede lijn wordt gevolgd en dat de organisatie werkt volgens zijn doelstelling binnen de maatschappelijke 

context. Men kwam 6 keer bijeen voor een reguliere RvT vergadering, waarbij de grote lijn binnen de 

organisatie besproken werd. Alle relevante beleidsstukken, zoals directiebeoordeling, jaarplan, jaarrekening, 

kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag en begroting  werden in de Raad van Toezicht besproken en hierover werd 

verantwoording afgelegd, op basis van een jaar agendaplanning.  

Nieuwe initiatieven werden besproken waarbij met name het plan Zuiderkerk de aandacht kreeg. Voorts was 

een essentieel thema de gesprekken met Habion over haar wens tot herziening van het lopende 
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huurcontract. Ook besteedde de Raad van Toezicht tijd aan zelfevaluatie en het functioneren conform de 

Governancecode. Deze code werd opnieuw besproken op actualiteit in het handelen van de RvT en RvB.  

De leden van de RvT volgen deskundigheidsbijeenkomsten die georganiseerd worden door de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders in de Zorg, waar ZCA bij aangesloten is. 

Tevens heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden in het kader van het project “Zie de Mens”. Deze 

bijeenkomst is begeleid door een externe deskundige . 

Daarnaast heeft een delegatie van de RvT 2 keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en indien 

gewenst met de Cliëntenraad. 

De afspraken binnen de RvT zijn vastgelegd in een reglement RvT. De accountant is aanwezig bij de 

bespreking van de jaarstukken in de Raad van Toezicht en is dan tevens in staat om het accountantsverslag 

toe te lichten. 

De afspraken tussen de RvT en de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Veel 

informatie over het reilen en zeilen binnen de organisatie wordt aan de RvT gegeven via het uitvoerige 

directieverslag dat in geactualiseerde vorm elke vergadering besproken wordt.  

3.4. Principes Governancecode Zorg 2017 

Aan de 7 principes van de Governancecode Zorg 2017 wordt als volgt invulling gegeven: 

1. Goede zorg: ZCA biedt zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en 

eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de 

cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Met o.a. VAR, een MIC commissie, 

alsook maandelijkse afstemming met de cliëntenraad wordt nagegaan of inderdaad sprake is van 

goede zorg. In het afgelopen jaar is hard gewerkt om opvolging te geven aan het bezoek van de IGJ 

rond medicijnveiligheid en methodisch werken. Daarbij is externe deskundigheid betrokken om de 

juiste stappen te zetten. Dit proces wordt in 2019 onverminderd voortgezet. 

2. Waarden en Normen: De Rvt en de RvB hanteren normen en waarden die passen bij de 

maatschappelijke positie van ZCA. Deze zijn onder meer vastgelegd in het bestuursreglement en het 

reglement RvT. Verdere verdieping zal in 2019 plaatsvinden langs de weg van het Project “Zie de 

Mens”.  

3. Invloed belanghebbenden: Om te waarborgen dat intern- en extern belanghebbenden invloed 

kunnen uitoefenen op de zorg, de dienstverlening en de koers van ZCA is er veel aandacht 

geschonken aan de medezeggenschap t.w. de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Naast de 

reguliere vergaderingen tussen de bestuurder en de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad heeft 

een afvaardiging van de RvT met beide medezeggenschapsraden 2 maal vergaderd. Externe 

belanghebbenden (gemeente, adviesraad sociaal domein, ouderenbonden, politieke partijen en 

ouderenbonden) hebben desgewenst gemakkelijk toegang tot de directeur-bestuurder voor 

informatie of consultatie. 
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4. Inrichting Governance: zowel de RvB als de RvT zijn verantwoordelijk voor de naleving van de 

Governancecode. In dit kader is vastgelegd dat RvB en RvT 1x per 2 jaar de samenwerking zullen 

evalueren en vastleggen. Dit heeft plaatsgevonden in 2018. Vanwege een langere doorlooptijd met 

de betrokken stakeholders zullen begin 2019 de statuten aangepast zijn op basis van de meeste 

recente Governancecode. 

5. Goed Bestuur: ZCA wordt bestuurd gericht op haar maatschappelijke doelstelling. Daartoe zijn in 

2017 in de statuten opgenomen; de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een 

adequate invloed van belanghebbenden en het bestuursreglement van de RvB. 

6. Verantwoord toezicht: Binnen ZCA is de RvT verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de 

RvB en de algemene gang van zaken.  Hiertoe wordt minimaal 6 maal per jaar een RvT vergadering 

gehouden. Verder zijn in het RvT reglement de artikelen 6.2.5. (benoeming wettelijk bindende 

voordracht) en artikel 6.5.4. het kostenbeleid (onkostenregeling bestuurder en bezoldiging RvT) 

vastgesteld. 

7 Continue ontwikkeling: De RvT werkt aan permanente ontwikkeling van de deskundigheid en 

professionaliteit. Dit wordt o.m. gedaan door het volgen van bijeenkomsten bij de NvtZ. In 2018 is 

bijna geheel voldaan aan de accreditatie eisen van de NvtZ voor het programma Goed Toezicht in de 

Zorg.  Het specifieke leiderschapsprogramma zal gevolgd gaan worden door het in 2019 nieuw aan 

te trekken lid dat tevens de beoogde opvolger van de voorzitter zal zijn. De voorzitter heeft met alle 

leden een individueel gesprek gevoerd over zijn/haar functioneren binnen de RvT. De zelfevaluatie 

met een externe die 1x per 3 jaar moet plaatsvinden zal gepland worden in 2019.  Programma’s voor 

inwerken van nieuwe leden en scholingsprogramma’s voor zittende leden zijn beschikbaar. 

3.4.1. Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie 

De maatschappelijke doelstelling is nog ongewijzigd: het bieden van zorg- en dienstverlening aan 

voornamelijk oudere inwoners van Aalsmeer. Afgeleide doelstelling hiervan is: het bieden van een goede en 

zinvolle werkomgeving voor medewerkers en de vele vrijwilligers.  

Bij de invulling hiervan zien wij de mens als individu die wij willen benaderen vanuit een holistische mensvisie 

op basis van goede (d.w.z. volgens de geldende normen en richtlijnen) maar vooral ook liefdevolle zorg. In 

een omgeving die steeds zakelijker wordt willen we dit laatste niet verliezen.  

De doelstellingen die zijn verwoord in het voortschrijdend Jaarplan 2018 zijn grotendeels gehaald. Juist ook 

op het essentiële gebied van kwaliteit van zorg en dienstverlening hebben we belangrijke voortgang geboekt, 

mede naar aanleiding van een bezoek van de IGJ. De voortgang van de verbeteringen heeft mede geleid tot 

een positieve waardering door het externe kwaliteitsinstituut. Volgens de ISO normen heeft in 2017 een 

integrale her audit plaatsgevonden met als resultaat een verlenging van het certificaat voor 3 jaar; in 2018 is 

een tussentijdse externe audit geweest.  
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3.4.2. Waarden en normen 

Uitgangspunten bij onze visie op zorg zijn dat: 

• De mens zoveel mogelijk de regie moet kunnen voeren over zijn of haar eigen leven, dat wil zeggen 

eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid.  

• Ieder mens een unieke persoonlijkheid is in lichamelijk, sociaal en geestelijk opzicht en niet losgezien 

kan worden van zijn leefwereld en achtergrond. 

• Ieder mens recht heeft op privacy. 

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten m.b.t. de zorgverlening: 

• De cliënt staat centraal in het zorgverlening proces. 

• In overleg met de cliënt wordt de zorg zo gegeven dat naast het bevorderen van het vermogen tot 

zelfzorg sprake is van het aanvullen van tekorten. 

• Vanuit de unieke persoonlijkheid van de cliënt zal worden ingespeeld op zijn of haar specifieke 

zorgvraag op zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk terrein, voor zover het binnen de mogelijkheden 

van het zorgcentrum valt aan de gestelde zorgvraag te voldoen. 

• Daar waar de geestelijke gesteldheid van de cliënt het niet mogelijk maakt dat hij zelf de regie over zijn 

leven voert, wordt de cliënt steeds met respect behandeld. 

• Behalve de directe zorgverlening is er ook oog voor het scheppen van een woon- en leefomgeving 

waarin de cliënten zich veilig en prettig voelen en tot hun recht komen. 

Kernwaarden die we binnen de organisatie als uitgangspunt hebben zijn: mensen zijn uniek, zoveel mogelijk 

autonoom, hulpvaardig en respectvol in een bezield verband. 

Tegelijkertijd zien we dat door vooral externe ontwikkelingen (waarbij de non-profit steeds meer op de profit 

gaat lijken) we ons best moeten blijven doen om deze visie en kernwaarden centraal te stellen en ons te 

beseffen het speciale van de sector waarin we werken. Op dit punt wordt in 2019 het programma Zie de 

Mens vormgegeven, in nauwe samenwerking met de CHE (Hogeschool) te EDE. 

3.4.3. Invulling naleving Governancecode Zorg 2017 

In 2018 is een vervolg gegeven op de zelfevaluatie van de RvT. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest: hoe functioneert de RvT, de rol- en taakverdeling en 

opvolgingsschema, samenstelling en aantal leden van de RvT. Als gevolg daarvan is het aantal leden 

veranderd van 7 naar 6 en zijn de statuten daarop aangepast.  

3.4.4. Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling 

De besturing van de organisatie speelt enerzijds in op de externe eisen die aan ZCA worden gesteld en 

probeert anderzijds de medewerkers zo veel mogelijk te faciliteren om hun werk goed te kunnen doen. 

Doelstelling is om zoveel mogelijk ouderen in Aalsmeer/Kudelstaart te voorzien van goede zorg- en 

dienstverlening. De afwegingen die bijvoorbeeld rond de reorganisatie zijn gemaakt zijn hier van afgeleid. Op 

grond van de uitkomsten van een strategische heroriëntering in 2017 is vooralsnog afgesproken dat het 

productenpalet gelijk blijft; dat hierbinnen vooral in de thuiszorg V&V focus plaatsvindt, vooral op grond van 

het tekort aan gekwalificeerde medewerkers, maar ook vanwege de zeer complexe 

zorginkoopomstandigheden bij de zorgverzekeraars. Vanwege het belang voor de inwoners van Aalsmeer en 
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de lokale verankering wordt vooralsnog niet gedacht aan vormen van schaalvergroting. Bij alle 

producten/diensten vindt de komende jaren verdere optimalisering plaats van kosten en opbrengsten. De 

gemaakte keuzes zullen regelmatig worden geëvalueerd op houdbaarheid/continuïteit. Ten aanzien van het 

vastgoed is daarvoor een extra bijeenkomst van Bestuur en Raad van Toezicht gepland medio februari 2019. 

De verschillende risico’s voor een kleinere organisatie nemen toe vanuit een perspectief van snel 

veranderende wet- en regelgeving op de verschillende beleidsgebieden en mechanismen van verschillende 

actoren die vooral zijn gericht op beheersing. Deze risico’s worden door de directeur-bestuurder en het MT 

zo goed mogelijk onderkend en zo nodig van directe actie voorzien; het voortschrijdend jaarplan is hierop 

mede gebaseerd. Inschatting van de risico’s vindt plaats op basis van interne (b.v. ziekteverzuim, verloop, 

interne audits) en externe bronnen (b.v. externe audit, toezicht bezoek GGD, toezicht bezoek IGZ) etc. 

Feitelijk is sprake van een doorlopend proces. Ten aanzien van de cliëntgebonden zorg nemen de MIC-

meldingen, de MIC-commissie en de analyse op basis van de Prisma light methode een belangrijke plaats in. 

Deze rol zal in 2019 verder worden versterkt. Specifiek voor de activiteiten van gebouw Irene en de 

huishoudelijke zorg is in het licht van de risicoschatting- en beheersing een (uitgebreide) risicoanalyse 

gemaakt in het kader van de aanbestedingen. 

De informatieverstrekking binnen de organisatie (ook van de directeur-bestuurder naar de RvT) is open en 

transparant. Iedere vergadering rapporteert de directeur door middel van een uitvoerig directieverslag 

over de stand van zaken binnen de organisatie op de belangrijkste thema’s. In 2019 zal worden gestreefd 

naar transparantie die meer gebaseerd zal worden op indicatoren. 

3.4.5. Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling (verslag van de raad van toezicht) 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT en de verhouding met de directeur-

bestuurder zijn vastgelegd in de statuten. 

De werkwijze van de raad van toezicht wordt mede ingegeven door de Zorgbrede Governancecode. 

 

Vergaderstructuur: 

 

De RvT heeft in het verslagjaar 6 maal regulier vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder.  

Het opstellen van de agenda voor de RvT vergadering gebeurt in overleg tussen de bestuurder, de 

voorzitter en de secretaris van de RvT. 

 

De Rvt heeft in het verslagjaar aandacht besteed aan: 

 

Organisatie  

• Financiele ontwikkelingen 

• Voortgang kwaliteit en veiligheid en voortgang Jaarplan 2018. 

• Nieuwe organisatiestructuur en implementatie daarvan. 

• Meerjarenbeleid in relatie tot de huisvesting van ZCA. 

 

Projecten 

• Project Zuiderkerk 

• Project Zie de Mens (project zingeving) 
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Stakeholders 

• Jaarlijkse ontmoeting OR 

• Jaarlijkse ontmoeting Clientenraad 

 

De raad van toezicht heeft bij alle onderdelen zo nodig kritische vragen gesteld en, waar gewenst, adviezen 

gegeven.  

 

Er is goedkeuring verleend aan:  

• De jaarrekening 2017 (tijdens de bespreking was de accountant aanwezig). 

• Het jaarverslag 2017. 

• De begroting 2019. 

• Het voortschrijdend jaarplan 2018-2019. 

 

3.4.6. Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid 

Conform de Governance Code is de RvT zich bewust van het belang van permanente educatie. Dit betekent 

dat de RvT zich op de hoogte stelt van alle actuele ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg  en daar waar 

nodig en/of gewenst een congres bezoekt of cursus volgt. Daarnaast wordt er gewerkt met speciale 

themabijeenkomsten die gefaciliteerd worden door een deskundige externe adviseur. 

 

4| Algemeen beleid 

4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid 

We hebben ten aanzien van de beleidsthema’s te maken met de periode 2016 – 2018. Het beleid voor 

deze periode bevatte de volgende doelstellingen:  

• Het opbouwen van een solide financiële organisatie op basis van het gewijzigde stelsel (2016).  

Dit is aanvankelijk niet in gelukt; gelukkig kunnen we vaststellen dat in 2016 wel de noodzakelijke 

koerswijziging is voorbereid die in 2017 en 2018 daadwerkelijk tot een positief resultaat heeft geleid. 

• Het implementeren van de BOPZ afdeling met 16 bedden (2016).  

Dit is gelukt en de afdeling is in 2017 op een prachtige wijze ingericht met behulp van de 

Vriendenstichting.  

• Alle 75 intramurale plaatsen zijn in 2018 inclusief behandeling (2018).  

Vanwege financiële krapte bij het zorgkantoor moest dit beleid worden aangepast in de loop van 2016. 

Het aantal plaatsen met behandeling is in dit licht vooralsnog “bevroren” op ongeveer 40. We wachten 

op definitieve besluitvorming van de Zorginstituut hoe landelijk met de functie behandeling zal worden 

omgegaan. 

• De tweede verdieping bestaat volledig uit zelfstandige woningen (2016).  

Dit beleid is aangepast in het licht van een gewenste concentratie van de doelgroepen met hogere 

zorgzwaartes in het hoofdgebouw van ZCA en een verplaatsing van de cliënten met thuiszorg naar de in- 

en aanleunwoningen. Het herstellen van een deel van de appartementen van de tweede verdieping in 

de oorspronkelijke staat heeft begin 2017 plaatsgevonden. In dit licht konden ook de gewenste plaatsen 

voor Eerste Lijns Verblijf worden gerealiseerd voor cliënten van Zorg en Zekerheid. Volgens het 

gewijzigde beleid worden in de nieuwe appartementen mensen met een VPT opgenomen (in plaats van 

thuiszorg). 
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• Het Zuiderkerkproject met 55 woningen is in gebruik genomen (2017).  

Dit is –nog- niet gelukt. Er is een marktonderzoek geweest waaruit bleek dat vanwege de combinatie van 

doelgroep in financiële zin en zorgzwaarte en onvoldoende markt zou zijn voor het project. In overleg 

met de projectontwikkelaar en de gemeente Aalsmeer is een aangepast plan samengesteld. Eind 2018 

heeft overleg plaatsgevonden met de projectontwikkelaar/belegger over de verdeling van de risico’s die 

met het project verbonden zijn. De verwachting is dat begin 2019 een intentieovereenkomst kan worden 

afgesloten. 

 

In 2017 heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden op grond van alle interne en externe 

ontwikkelingen. Vooral het toenemende personeelstekort in de sector als geheel, in de regio en in het 

bijzonder in Aalsmeer is een cruciaal vraagstuk en een beperkende factor. Omdat hier op de korte termijn 

niet veel aan te doen valt, zal vooral in de thuiszorg focus plaatsvinden op wooncomplexen en verzekeraars. 

Bij dit laatste speelt vooral een rol de voorwaarden (inhoudelijk, qua tarief en volume) van de vele 

verzekeraars een rol bij de afwegingen. 

De komende jaren zal sprake blijven van een turbulent speelveld en blijft strak aan de wind zeilen nodig. 

Regelmatig zal worden beoordeeld of de gekozen koers bijstelling behoeft.  

In 2018 is een strategische notitie vastgesteld door de Raad van Toezicht over de strategische 

ontwikkelopgaven in de komende jaren ten aanzien van de extramuralisering. Deze zal begin 2019 worden 

geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de discussie met Habion over de huur van het ZCA. 

In de komende periode staat vooral centraal: 

• Het blijvend inspelen op het tekort aan gekwalificeerde krachten (zo is in 2018 is bewust gekozen voor 

het fors vergroten van de eigen opleidingscapaciteit, hetgeen we de komende jaren hopen vast te 

kunnen houden) 

• Het inzetten op het verbeteren van aspecten van kwaliteit en veiligheid in het verlengde van de 

bevindingen van de IGJ (vooral medicatieveiligheid en methodisch werken) en GGD. 

• Het maken van een strategische keuze rond het vastgoed in relatie tot de voorstellen voor een nieuwe 

huurovereenkomst van Habion 

• Het herijken van het softwarelandschap ten aanzien van het ECD en de cliëntregistratie en -declaratie 

door de strategische keuzes van de huidige leverancier. 

• Het door verschillende externe factoren (b.v. de nacalculatie en onzekerheid rond het kwaliteitsbudget 

intramuraal) scherp sturen op financiële resultaten. 

• Het omzetten van het kwaliteitssysteem naar de nieuwe ISO normen. 

 

In 2019 zal onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder opnieuw de strategische koers voor de 

komende jaren worden bepaald. 

4.2. Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar 

De rode draad in 2018 is geweest het waarmaken financiële ambities en het versterken van de 

zorginhoudelijke kwaliteit.  
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Zo was een mijlpaal de implementatie van de gegunde aanbesteding voor Huishoudelijke Hulp met als  

ingangsdatum 1 januari 2018. Dit heeft veel tijd gekost omdat niet alleen alle bestaande cliënten bij ons  

wilden blijven, maar ook nog groei moest worden opgevangen. Na de eerste uitkomsten rondom de  

keuzes van de cliënten bleek vooral ook het proces van werven en selecteren van nieuwe medewerkers  

veel tijd te vragen. Gelukkig waren de uitkomsten van de Toezichtsscan van de GGD (in opdracht van de  

Gemeente Aalsmeer) erg positief en bemoedigend. 

 

Rondom het ontmoetingscentrum is hard is gewerkt aan de inhoudelijk verdere groei van het  

ontmoetingscentrum en uitbreiden met een inloopvoorziening naar Rijsenhout, het introduceren van een  

zogenaamde “dementheek” (uitleenmogelijkheid van technische voorzieningen) en het zoeken van  

aansluiting bij de Odensehuizen. Ook werd het aanbod aan de groep jonge mensen met dementie  

voortgezet. Tenslotte is het ontruimingsplan van “Irene” in overleg met de kerk geactualiseerd. 

Een hoogtepunt was de viering van het 5 jarig lustrum van het woonzorgcomplex Mijnsheerlijckheid medio  

2018. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met zo’n 150 bewoners is hier aandacht aan besteed. Inmiddels  

wordt, vooral door alle externe ontwikkelingen, nagedacht over het herijking van het concept om het  

complex ook weer voor de komende 5 jaar toekomstbestendig te maken. 

Bijzonder was ook de viering van 25 jaar weeksluitingen tijdens een bijzondere dienst die in september  

2018 werd gehouden. 

 

De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening wordt primair verzorgd door de medewerkers die de diensten 

iedere dag leveren. Daarnaast vervult het kwaliteitssysteem een centrale rol in het bewaken en monitoren 

van de geleverde kwaliteit. Op grond hiervan wordt jaarlijks een externe audit verricht en vinden 

regelmatig interne audits plaats. De uitkomsten van deze audits vormen de rode draad in de 

directiebeoordeling en in het jaarplan voor het volgende jaar. In het verslagjaar heeft de jaarlijkse externe 

audit plaatsgevonden door DNV. Er waren enkele aandachtspunten die zijn/dan wel zullen worden 

opgevolgd. In 2019 wordt gestreefd naar een andere opzet om alle gewenste/noodzakelijke verbeteringen 

in de organisatie beter te kunnen volgen op basis van een dashbord. 

 

Begin 2018 heeft de IGJ een onaangekondigd bezoek afgelegd. Vooral op het gebied van 

medicatieveiligheid en methodisch werken werden stappen van de organisatie verwacht. Met behulp van 

een derde partij zijn deze stappen daadwerkelijk gezet in de vorm van plannen van aanpak. Verder 

opvolging en borging zal plaatsvinden in 2019. 

Inhoudelijk was het kwaliteitsplan van december 2017 en het kwaliteitsverslag medio 2018 voor de  

Intramurale zorg leidend. Een mooie stap in dit licht was de introductie van meerdere huiskamers voor  

onze bewoners. 

 

De GGD is namens de gemeente Aalsmeer op Toezichtsbezoek geweest voor het Ontmoetingscentrum  

en voor de Huishoudelijke zorg. Enkele aanbevelingen zijn gedaan die in 2019 zullen worden opgevolgd. In  

algemene zin is sprake van een zeer positief beeld. Op ons verzoek heeft de GGD eind 2018 een audit  

plaatsgevonden rond hygiëne infectiepreventie. De hieruit voortvloeiende aanbevelingen zijn begin 2019  

voorzien van een plan van aanpak dat in 2019 zal worden afgewerkt. 

De Clienttevredenheidsonderzoeken IMZ en thuiszorg V&V en het Medewerkerstevredenheidsonderzoek  

laten een positief beeld van de organisatie zien. Er zijn bij de klachtencommissie geen noemenswaardige  

klachten gemeld en ook de externe cliëntvertrouwenspersoon heeft geen klachten of verzoeken om  

bemiddeling ontvangen.  
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In 2018 is gestart met het oplossen van FWG beschrijvingen die door alle  

ontwikkelingen nog niet gereed waren. In overleg met de Ondernemingsraad verwachten we dit begin 2019  

af te ronden. 

 

Er is een nieuw AO/IC controleprotocol samengesteld, waarbij de zorginhoudelijke kant van de controles is  

geïntegreerd met de bedrijfsmatige kant en periodiek is op basis hiervan door de controller en 

zorginhoudelijk medewerker gecontroleerd. Er zijn tijdens deze controles geen fouten geconstateerd van 

materieel belang. De productie bleek rechtmatig en voldoet aan de regelgeving. 

 

De huidige ICT registratie- en declaratiesystemen hebben voordelen, maar ook belangrijke beperkingen. 

Met de softwareleverancier zijn intensief de mogelijkheden nagegaan om te komen tot betere  

registratiemogelijkheden, vooral daar waar het de thuiszorg betreft. De stuurmogelijkheden  

zijn thans bovendien te beperkt voor een gezonde bedrijfsvoering. In 2017 zijn in eerste instantie voor de  

thuiszorg V&V stappen gezet. Deze hebben geleid tot het kunnen werken met tablets in de thuissituatie en  

met het beter registreren aan de bron. Het systeem bleek echter dusdanige beperkingen te hebben dat aan  

de hand van een softwarescan die is gemaakt door een extern bureau in 2019 verdere –strategische-  

stappen zullen worden gezet die inspelen op enerzijds de gewenste veranderingen en anderzijds gedoseerd  

en gefaseerd kunnen worden ingevoerd. Vooral de medewerkers in de thuiszorg V&V en van de  

clientenadministratie hebben zich enorm ingezet om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. 

 

Veel tijd is, met behulp van een extern bedrijf, gestoken in alle aspecten betreffende databeveiliging. In 

2018 is dit proces afgerond met een externe audit door het desbetreffende bedrijf. De komende jaren zal 

dit blijvende aandacht blijven vergen. 

 

In goede samenspraak met de klachtencommissie is het reglement van de klachtencommissie aangepast 

aan de huidige wetgeving. Dat is gebeurd op basis van het model reglement dat daartoe door verschillende 

organisaties (Actiz en LOC) is opgesteld. Ook is aansluiting gezocht bij Facit ten aanzien van de 

onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. 

 

Ten aanzien van de cliëntveiligheid zijn paaltjes aangebracht in de trappenhuizen. Een omvangrijk gebeuren 

ten aanzien van de techniek was de vervanging van de verwarmingsketels in de zomer van 2018 en de 

voorbereiding van de vervanging van de armaturen in het Zorgcentrum. In dit licht is cruciaal hoe het 

gesprek met Habion rond hun voorstel van een nieuwe huurovereenkomst zich zal gaan ontwikkelen en 

hoe de betaalbaarheid van de huur in relatie tot de noodzakelijke investeringen er de komende jaren uit zal 

gaan zien. 

Ook zijn, gelet op de veranderende doelgroepen in het zorgcentrum, verschillende investeringen gedaan in 

materiele zin. Ten denken valt aan de aanschaf van douchestoelen, bedpanspoelers en hoog-laagbedden. 

4.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

Het personeelsbeleid is vooral bijgesteld aan de hand van de externe en interne ontwikkelingen. Ten 

aanzien van de externe ontwikkelingen waren vooral van belang: 

• De effecten van het gegund krijgen van de aanbesteding huishoudelijke hulp per 1 januari 2018. 

• De personele kwalitatieve krapte, vooral in de thuiszorg V&V, maar deze trekt inmiddels ook 

voorzichtig door naar het Zorgcentrum zelf. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van 

kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg en vanwege de noodzaak om mensen op te leiden is 
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besloten een substantieel aantal leerlingen op te gaan leiden vanaf september 2018. Natuurlijk 

doet dit een extra beroep op de aanwezige medewerkers (waarvoor we hen erg dankbaar zijn), 

maar op de middellange termijn is dit de enige wijze om het personele vraagstuk tegemoet te 

komen. 

 

De beperking van het ziekteverzuim is en blijft een belangrijk thema. De ervaringen met de nieuwe 

Arbodienst zijn onverminderd positief. Uit een evaluatie door de ARBO arts blijkt dat ZCA een relatief laag 

(en de afgelopen jaren dalend) verzuim heeft en dat zij als werkgever de juiste dingen doet. 

 

In het opleidingsplan is voorzien in adequate scholing voor de medewerkers. Van het in 2017 aangeschafte 

systeem van e-learning wordt inmiddels ruimhartig gebruik gemaakt. Sedert 2018 is een stijgende lijn van 

het aantal gebruikers te zien, ook dankzij de activerende en stimulerende rol van de opleidingscoördinator.  

De voor onze organisatie toepasselijke gedragscodes (Governancecode, Meldcode huiselijk geweld etc.) 

passen wij toe. 

 

De doelen van de organisatie voor 2019 richten zich o.a. op: 

• Verder oppakken en borgen van de zorginhoudelijke thema’s (met name medicatieveiligheid, 

methodisch werken, opvolging Infectiepreventie, toegankelijkheid kwaliteitssysteem) en 

voorbereiden op de nieuwe wet zorg en dwang. Voor de thuiszorg het implementeren van het 

kwaliteitskader en plan van aanpak voor de thuiszorg V&V. 

• Handhaven van de financiële positie (door realisering van de begroting). 

• Verdere afstemming met Habion over hun voorstel tot het aangaan van een nieuwe 

huurovereenkomst voor ZCA op basis van een –interne- strategische onderbouwing. 

• Verder vormgeven van het project “Zuiderkerk” op basis van de nieuwe opzet die de ontwikkelaar 

en ZCA hebben gevonden in vooral de verdeling van kansen en risico’s. 

• Herijken opzet wijksteunpunt Mijnsheerlijckheid op grond van de externe en interne 

ontwikkelingen. 

• Uitvoeren van het Meerjarenonderhoudsplan: o.a. armaturen door middel van Led verlichting in 

het kader van duurzaamheid. 

• Implementeren van de gedachten over de gewenste cultuur in de organisatie op basis van het 

motto: “Zie de mens”. 

• Strategische keuzes rond ICT software primaire- en declaratieprocessen voorbereiden en 

implementeren daarvan. 

• Zo nodig inschrijven op de aanbestedingen Haarlemmermeer (Begeleiding), Aalsmeer (HbH en 

Begeleiding) en Uithoorn (HbH). 

• Het genereren van integrale stuurinformatie voor de leidinggevenden op de diverse thema’s in de 

organisatie (inclusief monotoring op verbeterplannen en dergelijke). 

• Viering 25 jaar Zorgcentrum Aelsmeer. 

4.4. Risicoparagraaf 

Zorgcentrum Aelsmeer biedt een breed palet aan diensten aan met verschillende bekostigingsvormen die 

ook vrijwel allemaal nog in beweging zijn. De externe omgeving is na een periode van stevige hervormingen 

in de ouderenzorg nog niet geheel uitgekristalliseerd en dat maakt de strategische beleidsvoering lastig. 

Een ander risico is de coördinatielast van de vele veranderingen die elke dag een rol speelt. Gedacht kan 

worden aan alle contracten en contractvoorwaarden van de verschillende actoren, ontwikkelplannen, 
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verbeterplannen, kwaliteitskader, wetgeving, etc. etc.  Het brede palet aan zorg- en bekostigingsvormen 

maakt de beheersbaarheid ingewikkeld en vraagt veel aandacht. 

 

De grootste uitdaging is verder het kwantitatieve en kwalitatieve personeelstekort dat wij ervaren. Het lijkt 

er op dat deze ontwikkeling landelijk en regionaal voorlopig niet gekeerd zal worden. Daarnaast is het 

verder oppakken en borgen van verschillende kwaliteitsthema’s een aandachtpunt. Ook strategische 

keuzes rondom vastgoed en ICT vormen belangrijke uitdagingen. 

 

De risico’s met betrekking tot de begroting 2019 zijn als volgt: 

• Alle producten en diensten zijn inmiddels volledig outputbekostigd. Dat betekent dat fluctuaties in 

de vraag kunnen leiden tot meer dan wel minder omzet. Dit vraagt om een scherpe maandelijkse 

bewaking door de leidinggevenden van opbrengsten en kosten. Inmiddels is dit door de regels 

rondom de extra kwaliteitsgelden vanaf 2019 ook het geval voor de Intramurale zorg. 

• Het risico van overproductie lijkt in de breedte voor 2019 beperkt. Daarom is hier vooralsnog geen 

rekening mee gehouden. Voor 2019 is opnieuw geen contract afgesloten met VGZ en Caresq (o.a. 

Promovendum). Met de andere verzekeraars zijn wel contracten tot stand gekomen, waarbij is 

aangegeven dat wij mogelijk niet alle cliënten in zorg kunnen nemen op grond van de personele 

tekorten. Voor de ELV is –wegens de weigering van een contract van andere verzekeraars- alleen 

sprake van een contract met Zorg en Zekerheid. Voordeel hiervan is dat dit de administratieve 

lasten enorm beperkt. 

• Er is jaren sprake geweest van een laag ziekteverzuim. De vraag is of een stijging kan worden 

voorkomen. Vooral in de thuiszorg (die productie-afhankelijk is) kan dit mogelijk een rol gaan 

spelen.  

 

De belangrijkste algemene financiële risico’s en onzekerheden betreffen: 

• Voorstel van Habion inzake een nieuwe huurovereenkomst en de mogelijke gevolgen van het niet 

bereiken van overeenstemming. 

• Stijging zorgzwaarte zonder evenredige inkomstenstijging. 

• Onvoldoende compensatie kostenstijgingen in tarieven (met name CAO, energie en BTW) 

• Selectieve zorginkoop en aanbestedingen. 

• Veelheid aan contracten en contractvoorwaarden en snel veranderend wet- en regelgeving in 

algemene zin. 

• Volume- en prijskortingen (niet gedekte productie). 

• Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met stijging van het verzuim. 

• Financiering door kredietverschaffers nu er nauwelijks sprake is van onderpanden, aangezien het 

vastgoed, uitgezonderd het huurdersbelang, eigendom is van Habion 

• Noodzaak voor strategische keuzes rondom vastgoed en ICT en de integrale gevolgen daarvan. 

4.5. Toekomstparagraaf 

Door de lokale verankering en de grote betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers is sprake van een 

hele goede basis in de organisatie. 

Als we bovendien kijken naar de in korte tijd behaalde integrale resultaten is er reden voor dankbaarheid 

en blijdschap. De resultaten zijn geboekt dankzij de forse en niet aflatende inzet van allen die bij de 

organisatie betrokken zijn en dat is een grote prestatie. 
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Getracht zal worden de lijn van verdere verbetering door te trekken de komende jaren. We denken dan 

vooralsnog meer in termen van evolutie dan revolutie. Maar afhankelijk van externe ontwikkelingen (b.v. 

uitkomsten van aanbestedingen/zorginkoop, tussentijdse financiële resultaten en/of de personeelskrapte) 

kan het zijn dat we tussentijds opnieuw de zeilen moeten bijzetten.  

We zien uit naar het oppakken en vormgeven van het programma “Zie de Mens” waarin we weer op zoek 

gaan naar de wortels van het werk in de ouderenzorg.. 

 

5| Bedrijfsvoering 

Het thema bedrijfsvoering is, mede in het licht van de financiële situatie, een belangrijk onderwerp geweest 

in 2018. Aan de Raad van Toezicht is door middel van een uitvoerig directieverslag elke vergadering 

informatie gegeven over de integrale stand van zaken, in het bijzonder op het gebied van de bedrijfsvoering. 

Hierbij moet gedacht worden aan de financiële verwachtingen en maatregelen, de sturing binnen de 

organisatie, de ontwikkelingen rond de zorginkoop 2018 en 2019, maatregelen betreffende ICT (veiligheid 

en systemen) en strategische implicaties van de ICT, de nieuwe projecten Zuiderkerk en –mogelijk- Hornmeer 

en de veiligheidsaspecten voor de bewoners (b.v. het plaatsen van paaltjes in de trappenhuizen). 

Monitoring van de voortgang vindt plaats op basis van het voortschrijdend jaarplan, de bilaterale gesprekken 

met MT leden en in het MT. 

Op grond van het nieuwe organogram zal in 2019 versterking van het aspect bedrijfsvoering, maar ook van 

de zorg en het midden management plaatsvinden door een verandering in de topstructuur. 

6| Financieel beleid 

De begroting voor 2019 sluit met een neutraal resultaat. Teneinde de financiële continuïteit te kunnen 

borgen is het volgende financiële beleid geformuleerd voor de komende periode: 

• Het gebouw is bijna 25 jaar oud. Rekening moet worden gehouden met de nodige 

vervangingsinvesteringen (vanuit Habion en vanuit onszelf) de komende jaren. Op grond hiervan is 

van belang dat de komende jaren tenminste positieve exploitatieresultaten worden gerealiseerd, 

zodat toekomstige kapitaallasten daaruit gedekt kunnen worden. 

• er zal terughoudend moeten worden omgegaan met vervanging van inventarissen e.d. nu er de 

laatste jaren hierin veel is geïnvesteerd en de investeringsbudgetten beperkt zijn.  

• Voor toekomstige financiering is een RAK gewenst van 25%. Vanwege het verlies van 2016 zullen 

we hier weer naar toe moeten groeien.  

• Ook het in het licht van een mogelijk einde aan de bevoorschotting WLZ (met betaling achteraf) is 

van belang dat er voldoende liquide middelen beschikbaar blijven. Gedurende het jaar zakken de 

liquide middelen terug (vooral in het eerste halfjaar wegens betaling van jaarcontracten ineens en 

vakantiegeld). Een vaste voorraad liquide middelen van ongeveer 1 miljoen euro is gewenst om 

onverwachte situaties aan te kunnen. Inmiddels is de liquide positie als gevolg van de positieve 

resultaten sterk verbeterd.  
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• Het voorgaande betekent dat ook in 2019: 

o scherpe en tijdige sturing op financiën nodig blijft. 

o verder moet worden gestreefd naar optimalisatie van kosten en opbrengsten. 

 

Ten aanzien van de behaalde omzet en financiële resultaten wordt verwezen naar het financiële 

jaarverslag. 

 

7| Tenslotte 

Het jaar 2018 kan in verschillende opzichten als een bestendiging worden beschouwd ten opzichte van 

2017 en 2016. De externe ontwikkelingen en interne ontwikkelingen vragen veel aandacht en vooral de 

externe turbulentie lijkt voorlopig niet ten einde.  

Als we dat leggen naast de integrale resultaten die in 2018 zijn bereikt dankzij allen die bij het Zorgcentrum 

betrokken zijn, dan kunnen we vertrouwen hebben dat deze positieve lijn in de komend jaren zal worden 

voortgezet. 



Jaarrekening 2018

Stichting Zorgcentrum Aelsmeer
te Aalsmeer
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Stichting Zorgcentrum Aelsmeer

5.1 JAARREKENING

5.1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatsbestemming)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 2 1.561.075 1.650.781
Financiële vaste activa 3 0 0
Totaal vaste activa 1.561.075 1.650.781

Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 93.629 174.692
Debiteuren en overige vorderingen 7 664.198 533.886
Liquide middelen 9 2.352.508 1.867.063
Totaal vlottende activa 3.110.335 2.575.641

Totaal activa 4.671.410 4.226.422

Ref. 31-12-2018 31-12-2017
PASSIVA €

Eigen vermogen 10
Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 496.643 78.832
Bestemmingsfondsen 2.246.614 2.188.005
Algemene en overige reserves 61.000 61.000
Totaal eigen vermogen 2.804.257 2.327.837

Voorzieningen 11 707.239 638.282

Langlopende schulden (nog voor meer
 dan een jaar) 12 0 0

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0
Overige kortlopende schulden 13 1.159.914 1.260.303
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.159.914 1.260.303

Totaal Passiva 4.671.410 4.226.422
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 10.904.186 10.223.679

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 17 252.683 251.148

Overige bedrijfsopbrengsten 18 791.309 766.205

Som der bedrijfsopbrengsten 11.948.178 11.241.032

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 8.650.901 8.363.532

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 183.472 213.111

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 2.632.738 2.558.852

Som der bedrijfslasten 11.467.111 11.135.495

BEDRIJFSRESULTAAT 481.067 105.537

Financiële baten en lasten 23 -4.647 -4.533

RESULTAAT BOEKJAAR 476.420 101.004

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 58.609 101.004
Bestemmingsreserve ICT 50.000 0
Bestemmingsreserve vastgoed 367.811 0

476.420 101.004
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 481.067 105.537

Aanpassingen voor :

-  afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 183.472 213.111

-  mutaties voorzieningen 6 68.957 178.020

252.429 391.131

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 4 -130.312 174.873

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 2 81.063 -238.001

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 7 -100.389 -349.816

-149.638 -412.944

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 583.858 83.724

Ontvangen interest 23 9 122

Betaalde interest 23 -4.656 -4.655

Ontvangen dividenden 23 0 0

-4.647 -4.533

Kasstroom uit operationele activiteiten 579.211 79.191

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -93.766 -132.255

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0

Bijzondere waardevermindering 2 0 0

Terugname vaste activa 2 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -93.766 -132.255

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 0 0

Aflossing langlopende schulden 12 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 485.445 -53.064

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 1.867.063 1.920.127

Stand geldmiddelen per 31 december 9 2.352.508 1.867.063

Mutatie geldmiddelen 485.445 -53.064
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

het adres Molenpad 2, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41225869.
De activiteiten van Zorgcentrum Aelsmeer bestaan voornamelijk uit: levering van zorg aan intramurale
en extramurale cliënten.

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

met uitzondering van het volgende:

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

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

Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer is statutair (en feitelijk) gevestigd te Aalsmeer, op 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

2018.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

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

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie 

betrokken zijn. 

- Stichting Gezondheidscentrum Oosteinde te Aalsmeer

De stichting heeft als doelstelling de exploitatie van het gezondheidscentrum Oosteinde en alle handelingen 

die met dit verband houdt. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal personen en waarvan één 

ingevuld wordt door de directie van Zorgcentrum Aelsmeer.
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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 immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

gebruiksduur van het vast actief.

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

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Zorgcentrum 

Aelsmeer.

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 

bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in 

de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt 

tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 

sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 

voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 

waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 

of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct 

in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te 

worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt 

dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

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

basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 5 %.

• Machines en installaties : 5 % / 6,67% / 10%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 % / 20% / 33,33%. 

De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische 

eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt 

als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd 

van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Financiële instrumenten

De stichting maakt geen gebruik van financiële derivaten en/of afgeleide financiële instrumenten.

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is 

het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 

en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter 

dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de 

onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd 

tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 

wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele 

marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening 

is gehouden niet betrokken.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

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

betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is 

verantwoord als dotatie aan de voorziening. 

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.                                                                                                                                                                                                                             

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige 

nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 

kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde 

en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn 

om de verkoop te realiseren.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 

grond van verwachte oninbaarheid. 

Groot onderhoud wordt uitgevoerd door de verhuurder en voorgelegd aan Stichting Zorgcentrum Aelsmeer 

met de vraag of deze in de huur verdisconteerd kan worden of deze door de stichting in één keer zal worden 

afgekocht. Indien wordt gekozen voor afkoop zal deze post worden geactiveerd onder de materiële vaste 

activa.
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Voorziening vooruitgestelde beloning

De voorziening voor uitgestelde beloning betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk uit te

betalen jubileumuitkeringen. De berekening van deze voorziening is gebaseerd op de volgende factoren:

- de leeftijd van de medewerk(st)ers

- het aantal jaren onafgebroken in dienst

- bruto maandsalarissen

- verwachte salarisstijgingen

- de verwachte vertrekkans van de medewerk(st)ers

Om de contante waarde van de voorziening te berekenen wordt gerekend met een disconteringsvoet van 1%.

Voorziening voor langdurig zieken

Voorziening verlieslatende contracten

Dit betreft het deel van de huurcontracten dat betrekking heeft op zorginfrastructuur. Vanwege

beëindiging van de bekostiging eind 2018 en de onzekerheid omtrent alternatieve bekostiging is voor de

resterende huurverplichting een voorziening gevormd.

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

De voorziening langdurig zieke medewerkers is gevormd ter dekking van de vervangingskosten.

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

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

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

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

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het 

bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen 

vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan 

worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om 

de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.
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Personele kosten

Pensioenen

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 

verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van 

gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór 

balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen 

voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen 

zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste 

van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 

geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 

deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 

schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 

individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 

dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 

onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als 

het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in 

een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen 

worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 

verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 

grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden 

gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te 

wikkelen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Stichting Zorgcentrum Aelsmeer heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 

opgebouwd bij Zorgcentrum Aelsmeer. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Zorgcentrum Aelsmeer betaalt 

hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De 

pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 

2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de 

dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 

gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2018 bedroeg de 

dekkingsgraad 101,3%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,8%. Het pensioenfonds verwacht 

volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 

aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.  

Zorgcentrum Aelsmeer 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. Zorgcentrum Aelsmeer 

heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord.
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Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan 

de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 

jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- 

en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 

de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende 

schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en 

aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het 

aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen 

danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en 

financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de 

resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: Stichting Zorgcentrum Aelsmeer - Wlz/Zvw 

activiteiten, Stichting Zorgcentrum Aelsmeer - WMO en particuliere zorg en Stichting Beheer In- en 

Aanleunwoningen Zorgcentrum Aelsmeer.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan 

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch 

als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten 

worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch 

in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten 

tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering 

plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen 

bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere 

rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.
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ACTIVA

2. Materiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017

De specificatie is als volgt : € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.131.876 1.211.232

Machines en installaties 40.156 45.240

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 389.043 394.309

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 1.561.075 1.650.781

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.650.781 1.731.637

Bij: investeringen 93.766 132.255

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 183.472 213.111

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname activa 0 0

Af: desinvesteringen aanschafwaarde -302.035 -21.902

Bij: desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 302.035 21.902

Boekwaarde per 31 december 1.561.075 1.650.781

Toelichting:

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2015 2016 2017 2018 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 174.692 0 174.692

Financieringsverschil boekjaar 93.629 93.629

Correcties voorgaande jaren 0 0 62.813 62.813

Betalingen/ontvangsten 0 0 -237.505 -237.505

Sub-totaal mutatie boekjaar 0 0 -174.692 93.629 -81.063

Saldo per 31 december 0 0 0 93.629 93.629

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZA

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzichten onder 5.1.6.en 5.1.7. 
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 93.629 174.692

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

93.629 174.692

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 8.331.496 7.633.754

Af: ontvangen voorschotten 8.237.867 7.459.062

Totaal financieringsverschil 93.629 174.692

Toelichting:

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt : 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen op debiteuren 74.993 173.659

Overige vorderingen:

Flexicura inzake WMO 0 102.335

Gemeente Aalsmeer inzake WMO 262.164 37.315

Vorderingen Zvw-zorg 292.315 144.449

Vooruitbetaalde bedragen:

Overige vooruitbetaalde bedragen 0 6.473

Nog te ontvangen 29.551 64.093

Overige overlopende activa:

Rekening-courant Kloosterhof 5.175 5.562

Totaal vorderingen en overlopende activa 664.198 533.886

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bankrekeningen 2.350.063 1.851.011

Kassen 2.445 16.052

Totaal liquide middelen 2.352.508 1.867.063

Toelichting:

De stijging van de vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de Gemeente Aalsmeer en de vorderingen op de diverse

zorgverzekeraars die wat achter lopen op de betalingen.

Het saldo van de bankrekeningen staat ter vrije beschikking van de stichting
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PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 496.643 78.832

Bestemmingsfondsen 2.246.614 2.188.005

Algemene en overige reserves 61.000 61.000

Totaal eigen vermogen 2.804.257 2.327.837

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve ICT 0 50.000 0 50.000

Bestemmingsreserve WMO en particuliere zorg 78.832 0 0 78.832

Bestemmingsreserve vastgoed 0 367.811 0 367.811

Totaal bestemmingsreserves 78.832 417.811 0 496.643

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

Reserve aanvaardbare kosten 2.188.005 58.609 0 2.246.614

Totaal bestemmingsfondsen 2.188.005 58.609 0 2.246.614

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algmene reserves:

Algemene reserve Stichting Zorgcentrum Aelsmeer 61.000 0 0 61.000

Totaal algemene en overige reserves 61.000 0 0 61.000

Toelichting:

Het eigen vermogen is ingedeeld in kapitaal, bestemmingsreserves en algemene en overige reserves.

De bestemmingsreserves betreffen de reserves welke zijn ontstaan uit de exploitatie van de activiteiten die gefinancierd zijn 

uit de collecieve middelen (WLz/Zvw en WMO).
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PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

Voorziening voor langdurig zieken 56.753 0 26.514 0 30.239

Voorziening voor uitgestelde beloning 96.036 11.372 0 0 107.408

Voorziening verlieslatend contract 485.493 84.099 0 0 569.592

 

Totaal voorzieningen 638.282 95.471 26.514 0 707.239

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

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 78.127

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 629.112

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening voor langdurig zieken

Deze voorziening dient ter dekking van loonkosten van langdurig zieken waarvan wordt verwacht dat zij niet zullen terug keren

in het arbeidsproces.

Voorziening voor uitgestelde beloning (jubilea)

Deze voorziening dient ter dekking van toekomstige jubilea aanspraken.

Voorziening verlieslatend contract

Dit betreft het deel van de huurcontracten dat betrekking heeft op zorginfrastructuur. Vanwege beëindiging van de bekostiging

eind 2018 en de onzekerheid omtrent alternatieve bekostiging is voor de resterende huurverplichting een voorziening gevormd.

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Crediteuren 209.152 153.616

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 0 0

Belastingen en sociale premies 192.723 162.496

Schulden terzake pensioenen 35.060 31.624

Nog te betalen salarissen 40.748 35.226

Vakantiegeld 273.400 261.000

Vakantiedagen 196.200 245.500

Eindejaarsuitkering 40.800 35.000

Nog te betalen kosten 171.831 335.841

Totaal overige kortlopende schulden 1.159.914 1.260.303

Toelichting:
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15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichtingen

Door de stichting zijn verschillende huurovereenkomsten aangegaan. Hieronder treft u de specificatie ervan:

Gehuurde pand/ruimte Van: Duur                  Bedrag in verslagjaar:

Zorgcentrum Habion 1 jaar 628.145

Woningen Habion 1 jaar 0

(per 1 januari 2014 overgedragen aan Van de Linden Vastgoedmanagement)

Ontmoetingsgroep Gebouw "Irene" 10 jaar (t/m 30 juni 2023) 29.681

Gezondheidscentrum St. Gezondheidscentrum Oosteinde 11 jr en 9,5 mnd (t/m 15 okt 2024) 36.915

Gezondheidscentrum Gezondheidscentrum Drie Kolommen 10 jaar (t/m 1 maart 2024) 32.404

Ruimte in Kudelstaart Habion 10 jaar (t/m 30 juni 2023) 39.925

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 

vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het 

macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, 

respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren 

kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, 

welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats 

nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 

gecommuniceerd.

Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2017).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018. Stichting 

Zorgcentrum Aelsmeer is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende 

verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de 

stichting per 31 december 2018.

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele 

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting Zorgcentrum Aelsmeer heeft op basis van een risicoanalyse een zo 

nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden 

met uitkomsten van interne en externe controles. De raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en 

verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen 

financiële effecten in 2018 of later.

Stichting Zorgcentrum Aelsmeer verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de 

gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 1.663.563 56.606 1.057.783 0 0 2.777.952

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 452.331 11.366 663.474 0 0 1.127.171

 
Boekwaarde per 1 januari 2018 1.211.232 45.240 394.309 0 0 1.650.781

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 93.766 0 0 93.766

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 79.356 5.084 99.032 0 0 183.472

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 76.434 0 225.601 0 0 302.035

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 76.434 0 225.601 0 0 302.035

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -79.356 -5.084 -5.266 0 0 -89.706

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 1.587.129 56.606 925.948 0 0 2.569.683

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 455.253 16.450 536.905 0 0 1.008.608

Boekwaarde per 31 december 2018 1.131.876 40.156 389.043 0 0 1.561.075

Afschrijvingspercentage 5,0% 5% / 6,67% / 10% 10% / 20% / 33,33% 0,0% n.v.t.
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.200.286 1.399.882
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies) 8.331.496 7.633.754
Opbrengsten Wmo (begeleiding) 269.849 300.554
Persoonsgebonden- en volgende budgetten 5.025 5.026

Opbrengsten Wmo 1.002.448 832.542

WMO particulier 32.269 47.648
Correctie budget WLZ voorgaande jaren 62.813 4.273

Totaal 10.904.186 10.223.679

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

2018 2017

De specificatie is als volgt : € €

Subsidie Stagefonds Zorg 41.353 48.662

Subsidie Gemeente 117.000 90.000

Subsidie zorginfrastructuur 51.134 74.196

Subsidie praktijkleren 43.196 38.290

252.683 251.148

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Overige dienstverlening:

Opbrengsten uit externe maaltijdverstrekking en catering 407.233 377.698

Overige opbrengsten:

Doorberekende salariskosten 21.727 22.938

Doorberekende materiële kosten 55.175 57.562

Overige 307.174 308.007

Totaal 791.309 766.205

Toelichting

De post subsidie Gemeente betreft subsidies van de gemeente Aalsmeer. De subsidie die van de Gemeente Aalsmeer is ontvangen 

voor de inloopactiviteiten ad € 95.000 euro is geheel besteed aan die activiteiten. Het verschil in toegekende subsidie t.o.v. 2017 betreft 

een toegekende subsidie voor de coördinatiekosten van Tafeltje Dekje.

De toename van deze post is voornamelijk veroorzaakt door de groei in de productie WLZ.
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

2018 2017

De specificatie is als volgt : € €

Lonen en salarissen 6.270.725 6.075.673

Sociale lasten 1.127.234 1.092.854

Pensioenpremie 497.256 479.090
Andere personeelskosten 209.881 171.116

Sub-totaal 8.105.096 7.818.733
Personeel niet in loondienst 545.805 544.799

Totaal personeelskosten 8.650.901 8.363.532

Toelichting:

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemeen beheer 12,70 13,00
Verzorging en verpleging 69,97 63,45
Ontmoetingsgroep 9,39 8,11
Extramuraal 60,74 61,65
Voedselvoorziening 16,22 16,32
Huishouding en technisch 10,18 10,42

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 179,20 172,95

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 183.472 213.111

Totaal afschrijvingen 183.472 213.111
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

Toelichting

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 474.199 427.346

Algemene kosten 690.479 604.013

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 302.317 247.879

Onderhoud en energiekosten 329.715 327.958

Huur en leasing 767.071 773.636

Dotaties en vrijval voorzieningen 68.957 178.020

Totaal bedrijfskosten 2.632.738 2.558.852

Toelichting

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Rentebaten 9 122

Rentelasten -4.656 -4.655

Totaal financiële baten en lasten -4.647 -4.533
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2018 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

F.J. Knuit

1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jun-16

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 89%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 79.372

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 8.268

8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 87.640

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 134.224

2017

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 94%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 79.770

4 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 79.770

5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 8.335

6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 88.105

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 113.159

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

Naam functie

De heer B.J. Hulsbos Voorzitter RvT

De heer J. de Vries Lid RvT

De heer B.C. Schoenmaker Lid RvT

Mevrouw S. Driezen Secretaris RvT

De heer L.G.J. Eveleens Lid RvT

De heer J.J. Démoed Lid RvT

Mevrouw M.M. van Rees-Wortelboer Lid RvT

Toelichting

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan 

Stichting Zorgcentrum Aelsmeer een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft 

klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 151.000. Dit maximum wordt 

niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                     

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 22.650 en voor de 

overige leden van de Raad van Toezicht € 15.100 Deze maxima worden niet overschreden. 
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Honoraria accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 34.812 32.313

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 6.500 6.416

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet controle-diensten 0 0

Totaal honoraria accountant 41.312 38.729

26. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 24.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Zorgcentrum Aelsmeer heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld 

in de vergadering van 6 mei 2019.

De Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentrum Aelsmeer heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd 

in de vergadering van 6 mei 2019.

Resultaatbestemming

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

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzonderheden na balansdatum te melden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

was getekend was getekend

F.J. Knuit B. Hulsbos

was getekend was getekend

L. Eveleens J.J. Démoed

was getekend was getekend

B.C. Schoenmaker S. Driezen

was getekend

M.M. van Rees
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Zorgcentrum Aelsmeer heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen ter zake van de resultaatbestemming.
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 Nr. 658 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer  
 
 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 

A. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer te Aalsmeer 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer op 
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi 
(RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de resultatenrekening over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere  
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
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B. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaglegging andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of Hervormd/Gemeentelijke Stichting 
Zorgcentrum Aelsmeer in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om Hervormd/Gemeentelijke 
Stichting Zorgcentrum Aelsmeer te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controle-
protocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere 
uit: 
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Hervormd/Gemeentelijke Stichting 
Zorgcentrum Aelsmeer haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Dordrecht, 6 mei 2019 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
was getekend, 
H. de Wilde RA 


