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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaardocument 2016 van de Rooms Katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden. Zorgaanbieders 
zijn niet langer verplicht een sociaal jaarverslag op te stellen. Een jaarrekening met verplichte bijlagen (in 
DigiMV) is voldoende. Wij vinden het echter van belang om onze stakeholders en relaties een toelichting te geven 
op het gevoerde beleid, de primaire processen en de prestaties. 
 
2016 was wederom een bewogen jaar, onder andere door de transitie in de langdurige zorg.  
De overgang naar Wlz, ZvW en WMO brengt voor burgers, cliënten, mantelzorgers en familie grote 
veranderingen met zich mee. Door de in 2015 ontstane uitbraak van MRSA op de locatie De Meerwende, die 
ook in 2016 nog veel impact had, werden we geconfronteerd met leegstand, extra zorg en kosten. Door een 
hoog ziekteverzuim kwam veel druk op de medewerkers te liggen. 
 
Alle nieuwe cliënten hebben een hoge indicatie (met behandeling) wat complexe zorg en behandeling 
betekent. In combinatie met een hogere ‘turnover’ betekent dit een hogere belasting van medewerkers. Tevens 
maken we de transitie naar hoger gekwalificeerd personeel.   
Het is helaas niet gelukt om die toegenomen indicaties met behandeling volledig vanuit de Wlz gefinancierd te 
krijgen. Daarom wordt de behandeling deels vanuit de 1e lijn gedaan en door de zorgverzekeringswet vergoed. 
Het is gelukt in 2016 om de productie op peil te houden ondanks dat de wachtlijsten zijn afgenomen. Tevens 
hebben we een hoge cliënt-tevredenheid.  
 
Cliënten blijven langer thuis wonen. Hierdoor merken wij een toegenomen behoefte aan wijkzorg. Ook de 
dagactiviteiten voor ouderen in buurt worden goed bezocht en gewaardeerd, zoals bijvoorbeeld de 
themamaaltijden, die snel uitverkocht zijn.  
Helaas is het lastig om ook de toegenomen wijkverpleging en dagbesteding volledig gefinancierd te krijgen 
vanuit de zorgverzekeringswet en de Wmo. We hebben te maken gehad met (over-)productie die niet (geheel) 
vergoed werd.  
 
Dit alles heeft de financiën onder druk gezet. Gelukkig is het wel gelukt om een positieve exploitatie te 
behouden. 
  
In september 2016 heeft de huidige bestuurder, heer Jan van der Linden, aangekondigd te gaan vertrekken. 
De RvT is op zoek gegaan naar een nieuwe bestuurder. Het werving proces vond in het 4e kwartaal 2016 
plaats en heeft geresulteerd in  de selectie van de nieuwe bestuurder, drs. Mw. I.S.A. van Weert. Zij is in 
februari 2017 gestart. 
Het werving- en selectieproces is goed verlopen. Deze werd begeleid door GITP en zowel het MT, OR als 
CCFR hebben hier, naast de RvT, een belangrijke rol in gehad. Met de nieuwe bestuurder treedt een nieuwe 
fase in, van bestendiging en verder bouwen.  
 
In 2016 is het gelukt ambitie te tonen en aan te sluiten bij toekomstige ontwikkelingen. Het programma 
‘Waardigheid en Trots’ betekende een stimulans om beleid en veranderingen in te zetten. 
Zorgcentra Meerlanden behoort tot de koplopers, staat voor “Trots” door aantoonbaar professioneel, 
persoonlijk, verbindend en vernieuwend te zijn en heeft drie ontwikkelprogramma’s: Verbeterteams, Leerplein 
(Skills-lab) en Vitaal en Bewegen.   
 
Zoals uit de Jaarrekening 2016 blijkt, is het jaar afgesloten met een klein positief saldo (+ € 1.535), ondanks 
een aantal tegenslagen. Dit is een behoorlijke prestatie, gezien de onvoorziene verplichte nabetaling van 
onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie en verlofdagen over de periode 2012-2016. Voor Zorgcentra 
Meerlanden betekende dit een onvoorziene post van ongeveer 263K inclusief sociale lasten.  
Het ziet er naar uit dat de extra gemaakte kosten door de MRSA vergoed worden.  
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Cliënten, mantelzorgers, familie, vrijwilligers en professionals leveren dagelijks een bijzondere prestatie. In 
2016 kwamen de Raad van Toezicht, Bestuurder, Managementteam, Centrale Cliënten – en Familieraad en 
Ondernemingsraad tot een productieve en constructieve samenwerking. Zie tevens de verslagen van de OR, 
CCFR en RvT.  
 
In 2016 was er onder meer aandacht voor kwaliteit door interne en externe audits en door 
tevredenheidmetingen onder cliënten en familie. Verbeteringen zijn planmatig ingezet. Om kwaliteit te 
verbeteren maar ook om aan de eisen van zorginkoop te voldoen. De medewerkers garanderen dagelijks de 
kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Dat doen zij goed, gezien de positieve reacties van de cliënten. Er is 
dan ook reden om met gepaste trots terug te kijken op 2016.  
 
Zorgcentra Meerlanden is een belangrijke organisatie voor kwetsbare ouderen en voor de gemeenschap in 
Aalsmeer, Badhoevedorp en Hoofddorp. Daarbij wordt stevig samengewerkt met gemeenten, collega’s zorg en 
welzijn, thuiszorg, wijkverpleging, ziekenhuizen, huisartsen, 1e lijn, vrijwilligersorganisaties, dorpsraden en met 
allerlei netwerken en instellingen in de omgeving. Deze samenwerking onderling maakt het mogelijk dagelijks 
met toewijding en enthousiasme zorg en ondersteuning te bieden. Graag spreek ik mijn waardering en respect 
uit voor allen die een bijdrage hebben geleverd voor het succes in 2016. 
 
 
Badhoevedorp, 10 mei 2017 
 
 
 
Drs. Mw. I.S.A. van Weert 
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Bestuursverslag 
 
0. Inleiding 
Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016 van de Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra 
Meerlanden (Zorgcentra Meerlanden), waartoe de zorgcentra De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede 
in Hoofddorp en ’t Kloosterhof in Aalsmeer behoren, geeft een beeld van de doelstellingen, prestaties en 
risico’s van Zorgcentra Meerlanden. Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als 
kwaliteit, goed bestuur, financiële prestaties, productie en personeel.  
 
Dit jaardocument is bedoeld voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentra Meerlanden, voor de 
leden van de Raad van Toezicht, Centrale Cliënten- en Familieraad en de Ondernemingsraad en, ter 
informatie, voor officiële instanties, collega-zorgcentra en andere belangstellenden. 
 
In de bijlage zijn de jaarverslagen van de Raad van Toezicht, Centrale Cliënten- en Familieraad en de 
Ondernemingsraad opgenomen, alsmede het organogram van Zorgcentra Meerlanden. 
  

 
1. Profiel Zorgcentra Meerlanden 
 
1.1 Organisatiestructuur 
De Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden is een stichting die tot doel heeft: 

 het bevorderen van de verzorging, huisvesting en verpleging van zorgbehoevenden; 

 al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden 

Adres Kamerlingh Onneslaan 171 

Postcode 1171AE 

Plaats Badhoevedorp 

Telefoonnummer  020 - 659 4155 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  34109793 

E-mailadres info@zorgcentra-meerlanden.nl 

Internetpagina/website www.zorgcentra-meerlanden.nl 

Rechtsvorm Stichting 

Rechtspersonen onder Zorgcentra Meerlanden  Zorgcentrum De Meerwende, Badhoevedorp 

 Zorgcentrum De Meerstede, Hoofddorp 

 Zorgcentrum ‘t Kloosterhof, Aalsmeer 

Type zorg aan cliëntgroepen 
 

 Somatische aandoening/beperking 

 Psychogeriatrische aandoening/beperking 

 Psychiatrische aandoening/beperking 

Werkgebied Haarlemmermeer en Aalsmeer 

 
 

1.2 Missie & Visie 
 
1.2.1 Missie  
Zorgcentra Meerlanden, Persoonlijk & Professioneel en Verbindend & Vernieuwend. Hiermee wil Zorgcentra 
Meerlanden haar onderscheidend vermogen in de markt aangeven. In een strategisch plan heeft Zorgcentra 
Meerlanden aangegeven op welke wijze dit onderscheidend vermogen in de komende jaren tot en met 2016 
uitwerking krijgt. De ambitie is hoog, maar dat moet ook; de ouderenzorg is immers sterk in beweging.  
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Zorgcentra Meerlanden werkt toe naar een bloeiende organisatie die professionele en hoogwaardige 
ondersteuning en zorg verleent aan de kwetsbaar ouder wordende mens in de gemeenten Haarlemmermeer 
en Aalsmeer.  
Een organisatie, die haar expertise autonoom en in samenwerking met de ouderen (diens relatiesysteem) en 
andere maatschappelijke organisaties aanbiedt om zo maximaal bij te dragen aan het bereiken, bevorderen, 
versterken of ondersteunen van de eigen onafhankelijkheid.  
 
Zorgcentra Meerlanden wil, ongeacht de plek waar iemand verblijft, klanten helpen om een (tijdelijke) steun te 
zijn. Dat is het startpunt van handelen van Zorgcentra Meerlanden. Zorgcentra Meerlanden ziet de klant in zijn 
uniciteit en totaliteit en biedt hoogwaardige diensten en zorg. Dit alles betekent ook dat betrokkenheid en inzet 
van zorgprofessionals bij de wijk, de buurt en de (sociale) leefomgeving van de klant nodig kan zijn om de 
eigen onafhankelijkheid van de klant daar te behouden of te versterken.  
 
Zorgcentra Meerlanden is een organisatie met een missie om met name ouderen in de regio op de best 
mogelijke manier te ondersteunen bij het behouden of herwinnen van welbevinden. Dit doet Zorgcentra 
Meerlanden door haar klanten ondersteuning te bieden bij het verkrijgen van zorg, behandeling en 
participatiemogelijkheden en indien noodzakelijk het bieden van een woonomgeving. Eén van de belangrijkste 
uitgangspunten hierbij is dat Zorgcentra Meerlanden altijd uitgaat van de eigen regie en zeggenschap van haar 
klanten. 
 
1.2.2 Visie op zorg- en dienstverlening thuis  
Zorgcentra Meerlanden wil complete en volwaardige zorg- en dienstverlening thuis kunnen aanbieden, met 
name gericht op de omgeving van de drie locaties. Zorgcentra Meerlanden ziet daarbij een meerwaarde in het 
benutten van het feit dat de organisatie uit drie locaties bestaat met de potentie van een volwaardig aanbod 
gericht op dienstverlening, welzijn, zorg en wonen voor ouderen.  
 
Een belangrijke succesfactor als zorgaanbieder van extramurale zorg is een nauwe samenwerking met alle 
betrokkenen in de 1e lijn  en in het bijzonder met de huisartsen. Met de invoering van de functie van 
zorgbemiddelaar op locatie moet het voor potentiële klanten en zorgpartners duidelijk zijn dat dit dé 
functionaris is die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. 
 
1.2.3 Visie en uitgangspunten welzijnsdiensten/ participatiemogelijkheden  
De visie van Zorgcentra Meerlanden laat zien dat welbevinden van cliënten een belangrijk thema is binnen de 
organisatie. Het gaat hierbij om het ondersteunen van de cliënt bij het leven zoals hij dat wil en/of gewend 
is/was. Zorgcentra Meerlanden definieert welbevinden als: 

bieden van activiteiten die aansluiten bij het dagelijks leven van een cliënt   
en voorzien in zijn behoefte en wensen. 

 
Dagbesteding kan ertoe bij dragen dat: 

 iemand betrokken blijft bij de sociale en maatschappelijke omgeving; 

 zijn welbevinden bevorderd wordt; 

 sociale contacten gestimuleerd worden. 
 
 

1.3 Positioneringsstatement 
Zorgcentra Meerlanden heeft het volgende positioneringsstatement geformuleerd. Zorgcentra Meerlanden: 
• biedt klanten (specifiek de ouderen) binnen de regio’s Aalsmeer, Badhoevedorp en Hoofddorp 

ondersteuning in het behouden of verkrijgen van “welbevinden” door het bieden van zorg- en 
behandeldiensten, participatiemogelijkheden, welzijnsdiensten en woondiensten; 

• biedt bovenstaande aan in nauwe samenwerking met de klant zelf, diens klantsysteem, maatschappelijke 
organisaties en gemeentes van de drie plaatsen; 

• organiseert de gewenste ondersteuning op laagdrempelige wijze vanuit de locaties. 
 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 mei 2017



Jaardocument 2016                                                                               

 

8 
 

Vanuit het bovenstaande komt Zorgcentra Meerlanden tot de volgende uitgangspunten voor de visie op 
dienstverlening: 
1. De vraag en autonomie van de klant zijn leidend 
2. Klant en mantelzorgers ziet Zorgcentra Meerlanden als één systeem 
3. Wonen en zorg worden maximaal gescheiden 
4. Maximale regionale en lokale inbedding in de maatschappelijke context 
5. Financiering volgt inhoud en is kader stellend 
6. De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop en blijft betaalbaar 
7. Efficiency en kwaliteit door integrale aansturing van de dienstverlening en bedrijfsvoering; 
 ondernemerschap 
8. Zorgcentra Meerlanden kiest voor samenwerking 
 
 
 

2. Kernprestaties  
Voor nadere informatie wordt verwezen naar DigiMV. 
 
 
 

3. Maatschappelijk ondernemen  
 

 

3.1 Dialoog met stakeholders (cliënten en omgeving)  
Zorgcentra Meerlanden voert actief dialoog met stakeholders variërend van banken en fondsen, gemeenten, 
zorgkantoor en verzekeraars tot leveranciers en onderaannemers tot cliënten en omgeving. In 2016 is als doel 
geformuleerd het sociaal domein te versterken door actief deel te nemen aan overlegsituaties (waaronder  
Meer Voor Elkaar) en samenwerking aan te gaan met gemeenten, collega’s zorg & welzijn, bedrijven, 
zelfstandigen, (burger) initiatieven, uitvaartmaatschappijen, kerken en dorpscentra. Jaarlijks is er dialoog met 
ouderenorganisaties, dorpsraden, cliënten en omgeving.  
 
Medezeggenschapsstructuur  
(Centrale) Cliënten- en Familieraad 
Zorgcentra Meerlanden betrekt op actieve wijze de mening van de Centrale Cliënten- en Familieraden in haar 
beleid. In de locaties is een lokale Cliënten- en Familieraad aanwezig, die de gemeenschappelijke belangen 
van de cliënten in de eigen locatie behartigt. Dit krijgt uitwerking in de informatie-uitwisseling met de manager 
Zorg & Welzijn en het als gevolg van (verzwaard) adviesrecht voorgelegd krijgen van beleidsvoorstellen van de 
locatie.  
 
Ten aanzien van de organisatie als geheel is een Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR) actief, die de 
belangen van de cliënten van Zorgcentra Meerlanden behartigt.  
Er vindt in dit kader informatie-uitwisseling plaats met de bestuurder en er worden aan de CCFR 
beleidsvoorstellen voor (verzwaard) advies, ten aanzien van de hele stichting voorgelegd.  
Bijlage 3 bevat het jaarverslag 2016 van de Centrale Cliënten- en Familieraad. 
  
(Centrale) Ondernemingsraad 
Zorgcentra Meerlanden betrekt tevens op actieve wijze de mening van de Ondernemingsraad in haar beleid, 
volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).  
Zorgcentra Meerlanden kent één Ondernemingsraad die bestaat uit een afvaardiging van de drie locaties.  
Bijlage 4 bevat het jaarverslag 2016 van de Ondernemingsraad. 
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3.2 Samenwerkingsrelaties  
Zorgcentra Meerlanden tracht de samenwerkingsrelaties zo goed mogelijk te laten zijn en wil daarbij een 
stimulerende en betrouwbare partner zijn in het belang van de ouderenzorg. Vanzelfsprekend is ook de eigen 
positie van de stichting onderdeel van die samenwerking. Zorgcentra Meerlanden wil nadrukkelijk de  
samenwerking in de lokale gemeenschap stimuleren en daarbij het belang van kwetsbare burgers in de 
samenleving voorop stellen en knelpunten oplossen. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de relaties in 
het algemeen langdurig en goed te noemen zijn. Met de stakeholders wordt op bestuurlijk niveau periodiek 
overleg gevoerd om daarmee zo goed als kan de gemeenschappelijke belangen te dienen. Zorgcentra 
Meerlanden is aangesloten bij Actiz (brancheorganisatie) en bij VBZ (regionale brancheorganisatie KAM-
regio). 
 
Met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving zoals Wlz, Wmo en zorgverzekeringswet, subsidies en 
financiering van vastgoed heeft Zorgcentra Meerlanden afspraken met de Bank Nederlandse Gemeenten, 
Rabobank Amsterdam, Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden (Zorg en Zekerheid), Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa), de Gemeente Haarlemmermeer en Gemeente  Amstelveen/Aalsmeer. 
 
Met een aantal zorgaanbieders zijn samenwerkingsafspraken gemaakt inzake de continuïteit van het 
zorgaanbod: Amstelring (behandeling, ketenzorg dementie), Flexicura (huishoudelijke zorg in Hoofddorp en 
Badhoevedorp) en Zorgcentrum Aelsmeer (huishoudelijke zorg in Aalsmeer, linnenverzorging). 
Daarnaast zijn er veelvuldig contacten met collega-zorgorganisaties uit de omgeving (VVT, GGZ, VG en 
wijkverpleging en Thuiszorg). Die contacten worden onder andere gebruikt om ontwikkelingen in de branche 
uit te wisselen. 
 
Zorgcentra Meerlanden kent de volgende samenwerkingspartners: Vilans (Verbeterteams en Digitaal 
leerplein), Facit (cliëntenvertrouwenspersoon, medewerkersvertrouwenspersoon, onafhankelijke 
klachtencommissie), ArboNed (Bedrijfsarts en Arbodiensten), Robidus (herverzekering WGA risico’s), LOC 
(ondersteuning cliëntenraden). Er is verder samenwerking met Stichting Maatvast, Stichting Vita Welzijn en 
Advies, Stichting Meerwaarde en met vrijwilligersorganisaties. 
  
Samenwerkingsovereenkomsten zijn er met Zorgroep Reinalda in Haarlem (onder andere op het gebied van 
ICT) en Viva Zorggroep (facilitair).  
 
Zorgcentra Meerlanden werkt samen op het gebied van arbeidsmarkt in de KAM1 regio (VBZ) en biedt diverse 
opleidingen en stages aan. Hiervoor wordt samengewerkt met: SBB2 (Zorgcentra Meerlanden is een door SBB 
erkend leerbedrijf), ROC Amsterdam en Nova college Haarlem.  
 
 

3.3 Sociale- en Economische meerwaarde voor de samenleving  
Zorgcentra Meerlanden heeft in 2016 haar beleid geconcretiseerd om te getuigen van goed werkgeverschap, 
integriteit en sociale betrokkenheid. Vanuit de kernwaarden Persoonlijk, Professioneel, Verbindend en 
Vernieuwend wil Zorgcentra Meerlanden aantoonbare meerwaarde tonen voor de samenleving, in het 
bijzonder voor Amstelland en Meerlanden en de lokale gemeenschap in Aalsmeer, Badhoevedorp en 
Hoofddorp.  
 
Daarbij zijn conform de methodiek A3 voor resultaatgebied Maatschappij de volgende aandachtsgebieden 
geformuleerd: 

 Samenwerking gemeenten, keten zorg, welzijn, 1e lijn, ziekenhuizen; 

 Wijkgerichte ontwikkeling; 

 Scheiden van Wonen en Zorg; 

 Arbeidsmarkt en Social return; 

 Transparantie, vernieuwing en Versterken Sociaal Domein. 

                                                
1 Kennemerland Amstelland en Meerlanden 
2 Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
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Doelen zijn geformuleerd en acties uitgezet om tot resultaat te komen. Zorgcentra Meerlanden biedt in 
samenwerking met lokale partijen en –initiatieven maatschappelijke diensten aan met een Wijkservicepas, 
zoals themamaaltijden, alarmering en boodschappendienst en ondersteunt collega’s in wijkgerichte- en 
gebiedsgerichte ondersteuning voor kwetsbare burgers. 
 
 

3.4 Milieu- en duurzaamheidsaspecten  
In 2016 is aandacht besteed aan milieu- en duurzaamheidsaspecten in besprekingen met leveranciers, gebruik 
van goederen en effecten in de productieketen. Gebruik en/of kosten op het gebied van gas, elektriciteit en 
water hebben de aandacht en zijn zoveel mogelijk teruggebracht. In de leveranciersbeoordeling hebben 
duurzaamheid en Social return aandacht. 
 
 

3.5 Sponsoring van maatschappelijke doelen 
Zorgcentra Meerlanden heeft in 2016 bijgedragen aan het stimuleren en sponsoren van lokale initiatieven, 
zoals samenwerking in de Sociëteit Badhoevedorp. Hierin worden veelal service-clubs (Rotary, Lions), lokale 
ondernemers en Vriendenstichtingen betrokken. 
 
 
 

4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap  
In deze paragraaf komen governance-aspecten aan de orde:  
 

4.1 Governance code  
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de normen van de Good Governance code voor 
goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over haar beleid en activiteiten. (zie ook het 
verslag van de RvT, bijlage 2).  
 
De Raad van Toezicht ziet erop toe hoe de governance processen verlopen en of dit goed geregeld is. De 
Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat zij een eigen oordeel vormt en niet blind vaart op wat de bestuurder 
vertelt. De Raad vergaart derhalve ook zelf veel informatie.  
 
Regels over de taak en werkwijze, de bezoldiging en openbaar making daarvan, alsmede ten aanzien van 
belangenverstrengelingen met betrekking tot de Raad van Bestuur zijn, volgens de Governance code, 
vastgelegd in het reglement van de Raad van Bestuur.  
 
In 2016 is de (audit-)commissie “Financiën” en de commissies “Kwaliteit, Personeel en Organisatie” en 
“Remuneratie” ingesteld. Deze commissie komen periodiek bijeen om dieper op bepaalde zaken in te gaan  
 
 

4.2 Toezichthoudend orgaan  
De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de 
stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de 
algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies 
terzijde.  
 
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 8 keer regulier vergaderd, waaronder één keer met de 
accountant. Daarnaast is een keer vergaderd met de Ondernemingsraad (OR), een keer met de Centrale 
Cliënten- en Familieraad (CCFR) en een keer met beide gremia tezamen. In december heeft de RvT zijn eigen 
functioneren geëvalueerd.  
 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht een aantal voorstellen goedgekeurd, dan wel hierover geadviseerd.  
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De taak en werkwijze, benoeming en ontslag, deskundigheid en samenstelling, bezoldiging, onafhankelijkheid 
en belangenverstrengeling ten aanzien van de Raad van Toezicht zijn gewaarborgd via het reglement van de 
Raad van Toezicht. 
 
Beleidsvoornemens ten aanzien van onder meer strategie en de stand van zaken ten aanzien van interne 
beheersings- en controlesystemen worden tijdens de vergaderingen met de Raad van Toezicht veelal aan de 
hand van een opgestelde rapportage, besproken. Tevens vindt regelmatig afstemming plaats tussen de Raad 
van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht en zo nodig met andere leden van de Raad van 
Toezicht.  
 
In DigiMV is nadere informatie opgenomen.  
In bijlage 2 is het jaarverslag van de Raad van Toezicht opgenomen. 
 
 

4.3 Bestuur  
De bestuurder (eenhoofdig) heeft statutaire bevoegdheden aangaande de dagelijkse leiding van Zorgcentra 
Meerlanden en is in dienst van de stichting. Hij wordt hierbij geadviseerd door het managementteam, 
bestaande uit de managers Zorg & Welzijn, manager Human Resource Management (tot 1 september 2016), 
Manager Planning, Finance en Control en de beleidsmedewerker.  
Op bijlage 1 wordt het organogram van de Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden gepresenteerd.  
 
Belangenverstrengeling wordt voorkomen door opgave van eventuele nevenfuncties. 
De beloning is conform WNT.  
 
In DigiMV is nadere informatie opgenomen. 

 
 

4.4 Risicomanagement 
Verschillende ontwikkelingen hebben in 2016 bijgedragen aan risicomanagement. De zelfanalyse en 
ontwikkelplannen in het kader van Waardigheid en Trots en de zorginkoop hebben ertoe bijgedragen 
risicofactoren voor de organisatie te benoemen. Aanvullend zijn op basis van de Benchmark VVT (Deloitte) en 
de Managementletter 2016 risico’s benoemd in de bedrijfsvoering en in de financiering. Tevens zijn in 2016 de 
resultaten van interne- en externe audits, waaronder AO/IC, opgenomen in een plan van aanpak.  
In 2016 zijn commissies van de Raad van Toezicht geïnstalleerd, waaronder een auditcommissie financiën, en 
in de beleidscyclus en jaarplannen zijn de geconstateerde risico’s inclusief bijbehorende maatregelen 
opgenomen.  
 
De belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee Zorgcentra Meerlanden nu en in de (nabije) toekomst 
wordt geconfronteerd zijn onder meer: 

 Langer thuis blijven wonen van ouderen waardoor de wachtlijsten afnemen (strategisch risico) 
De dreigende afname van de wachtlijsten is reeds langere tijd zichtbaar en Zorgcentra Meerlanden 
voorkomt leegstand door haar zorgaanbod uit te breiden, zoals het aanbieden van Eerstelijns verblijf en 
respijtzorg. 
Daarnaast is de wijkzorg voor de kwetsbare ouderen thuis en het aanbieden van dagbesteding (onder 
andere door het opzetten van wijkontmoetingscentra) enorm toegenomen. 

 Veranderende wet- en regelgeving, zoals het niet meer gefinancierd krijgen van cliënten met een lage 
zorgzwaarte (strategisch risico) 
De afgelopen jaren heeft Zorgcentra Meerlanden geanticipeerd op deze ontwikkeling door tijdig geen 
nieuwe cliënten met een lagere ZZP meer op te nemen en door de organisatie middels onder andere 
scholing voor te bereiden op een doelgroep met een hoge zorgzwaarte. 

 Bezuinigen (financieel risico) 
Zorgcentra Meerlanden heeft de afgelopen jaren flink ingezet op het verlagen van de kosten en zal dit 
blijven bewaken. Zo zijn de facilitaire kosten met 90K verminderd. 
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 Toename in complexiteit van de verschillende financieringsstromen (financieel risico) 
Door medewerkers van de ondersteunde diensten hierin bij te scholen en door te investeren in ICT bereidt  
Zorgcentra Meerlanden zich voor op de toename in complexiteit op het gebied van financiering. 

 Arbeidsmarkt; 
Het is lastig om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen. Tot dusver heeft Zorgcentra Meerlanden 
voldoende personeel kunnen aantrekken maar de omslag naar hoger gekwalificeerd personeel behoeft 
aandacht. Zorgcentra Meerlanden heeft een strategische personeelsplanning gemaakt en staat bekend als 
een prettige werkgever. Door middel van het HHM model is in beeld welk niveau personeel Zorgcentra 
Meerlanden extra behoeft. 

 
Zorgcentra Meerlanden houdt de ontwikkelingen op de voet bij en anticipeert zo veel mogelijk op eventuele 
veranderingen die risico’s met zich meebrengen. Doordat Zorgcentra Meerlanden een relatief kleine 
organisatie is, kan zij door de korte lijnen snel schakelen. In 2016 heeft een uitgebreide inventarisatie 
plaatsgevonden van mogelijke risico’s. Deze inventarisatie is in het eerste halfjaar beoordeeld. Op basis 
hiervan worden de belangrijkste risico’s vastgesteld door de mate van waarschijnlijkheid in te schatten en de 
omvang van de impact. 
De risico’s worden meerdere malen per jaar bijgesteld en besproken tijdens het MT.  
 
Zorgcentra Meerlanden heeft in 2016 een risico van 75K aan niet-declarabele extramurale zorg in de ZVW 
geaccepteerd. Enerzijds om aan de klantvraag te kunnen blijven voldoen. Anderzijds om met het oog op de 
inkoop voor 2017 een betere uitgangspositie naar de zorgverzekeraars te verwerven. 
 
 
 

4.5 Beleid, inspanningen en prestaties  
 

4.5.1 Algemeen Beleid 
 
Inleiding 
In de Nederlandse ouderenzorg zijn, onder druk van de bekostiging, veel veranderingen gaande. Nooit eerder 
is het overheidsbeleid zo ingrijpend aan verandering onderhevig geweest als in de afgelopen en komende 
jaren het geval was/zal zijn. Ook intern zijn de afgelopen jaren verbeteringen en veranderingen doorgevoerd. 
Maar Zorgcentra Meerlanden wil meer: vanuit een professionele organisatie wil Zorgcentra Meerlanden 
blijvende kwaliteit leveren, op alle vlakken, met een lange termijn visie, eenduidig beleid en doelgerichte 
aansturing om hiermee nadrukkelijk naar buiten te treden. Dit vereist strategische samenwerking met regionale 
partners en het vormen van/ participeren in regionale netwerken.  
In een sector die sterk aan verandering onderhevig is, blijven zich kansen voor Zorgcentra Meerlanden 
aandienen. Dat biedt perspectief, maar ook de noodzaak om alert te zijn en actief te anticiperen, met een 
passend en eigentijds portfolio, met nieuwe vormen van regionale samenwerking en met meer aandacht voor 
de thuiswonende ouderen. Concrete doelstellingen hierbij zijn:  

 intramuraal cliënten met een hogere ZZP opnemen (meer plekken met behandeling); 

 extramuraliseren; cliënten met een lagere ZZP die langer in hun eigen woonomgeving blijven, wordt zorg 
en diensten aangeboden in de omgeving van onze locaties met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Tevens maken deze cliënten reeds kennis met Zorgcentra Meerlanden, wordt ook 
welzijn aangeboden en hiermee de keten verstevigd. 

 meer samenwerking zoeken met vrijwilligers en mantelzorg.  
 
Zorgcentra Meerlanden levert zorg in de gemeentes Haarlemmermeer en Aalsmeer. In deze beleidsperiode 
blijft Zorgcentra Meerlanden zich primair richten op dit werkgebied. In het werkgebied van Zorgcentra 
Meerlanden is duidelijk sprake van drie sub regio’s: regio Hoofddorp, regio Badhoevedorp en regio Aalsmeer. 
De sub regio’s verschillen van elkaar door het type klanten (cultuur, welstand, aandeel ouderen) en de 
samenwerkingspartners.  
In de drie sub regio’s is Zorgcentra Meerlanden in andere samenwerkingsnetwerken actief. Hierbij geldt wel 
een zorggroep brede strategie voor Zorgcentra Meerlanden met eenheid van beleid en gezamenlijke kaders. 
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Doelen jaarplanning  
In 2015 is het model A3 geïntroduceerd voor een samenhangend formulering van doelen. Op basis hiervan 
zijn in 2016 per locatie jaarplannen opgesteld. De doelen voor 2016 zijn: 
 
Voorwaarde 1. Leiderschap 

 Managers Zorg & Welzijn implementeren beleid en programma Kwaliteit van Leven en Verbetering 
Bedrijfsvoering (programmamanagement ingevoerd) 

 Hoofden Zorg & Welzijn sturen integraal op formatie en budget volgens de begroting en richtlijnen in relatie 
met de zorgarrangementen, de rekentool en de zorginkoop. 

 Managers en Hoofden zijn in staat coachend leiderschap vorm te geven, teams en medewerkers te 
versterken en de externe omgeving te betrekken bij de aanvulling van de zorg 

 
Voorwaarde 2. Management van medewerkers 

 Op iedere locaties functioneert een lokaal managementteam (‘driehoek’)  

 Eind 2016 hebben de medewerkers minstens 1 functioneringsgesprek gehad conform planning 

 Er wordt gewerkt binnen de teams gewerkt aan zelforganisatie. 
 
Voorwaarde 3. Strategie en beleid 

 Strategie en beleid Kwaliteit van Leven en Verbetering Bedrijfsvoering zijn helder geformuleerd en 
geïmplementeerd 

 Scheiden van wonen en zorg en het “vermarkten” van locaties en dienstverlening conform begroting is 
gerealiseerd 

 Zorgcentra Meerlanden voldoet aan de eisen van zorgkantoor, verzekeraars en gemeenten. De 
ontwikkelplannen en plan dagbesteding/deskundigheidsbevordering worden gerealiseerd en opslagen 
gehaald 

 Resultaten (A3), Jaarplannen en begroting zijn richtinggevend en Q-rapportages worden tijdig aangeleverd 
 
Voorwaarde 4. Management van middelen 

 Einde 2016 hebben alle organisatieonderdelen voldaan aan de begroting en financiële doelstelling: een 
resultaat van 1% van de omzet. 

 
 
Deze doelen zijn verwerkt in de jaarplancyclus.  
 
Inspanning en prestaties  
In 2016 zijn er veel inspanningen en prestaties geleverd:  
Visie en Missie 

 Visie en missie zijn vertaald in beleid, strategisch personeelsplan en Opleidingsplan 2016/ 2017 

 Zorgcentra Meerlanden is opgenomen in het koploperschap kwaliteit van Leven en visie, missie, beleid en 
ontwikkelplannen sluiten hierop aan 

 
Processen  

 Management informatie vanuit organisatie is gestandaardiseerd en verbeterd 

 PDCA cyclus en begrotingsproces (met kaderbrief) is opgestart 

 Proces invoering ECD is in gang gezet 

 HKZ hercertificering is behaald, Interne- en externe audits zijn uitgevoerd en naar tevredenheid verlopen 

 AO/IC controle (halfjaarbasis) is uitgevoerd met verbeteringsvoorstel en planning 2016 (kwartaalbasis) 

 100% score op aanwezigheid zorgleefplan en correct uitvoeren risico inventarisatie waaronder Hygiëne op 
locaties 

 
Medewerkers 

 In strategisch personeelsplan en Opleidingsplan is goed werkgeverschap geformuleerd 
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 Er is veel geïnvesteerd in deskundigheidbevordering en opleidingen 

 Zelforganisatie is in gang gezet op alle locaties en in de teams 

 Externe klachtencommissie en vertrouwenspersoon functioneren en hebben rapportage opgesteld 
 
Cliënten (kwaliteit van zorg) 

 Kwaliteit van Leven, waaronder kwaliteit van zorg is speerpunt  

 Op alle locaties (waaronder ‘t Kloosterhof) zijn cliënten- en familieraden geïnstalleerd 

 Kwaliteitsbeleidsplan en Arbobeleidsplan 2017 zijn opgesteld en evaluatie 2016 heeft plaatsgevonden 

 Externe klachtencommissie en vertrouwenspersoon functioneren en hebben rapportage opgesteld 

 Er is sturing op medicijn- en valincidenten  
 
Maatschappij 

 Gemeenten zijn positief over WijkOntmoetingsCentra en positionering Wmo  

 Wijkservicepas, themamaaltijden en diensten in de wijk zijn succesvol uitgerold 

 Er is subsidie verkregen voor de WijkOntmoetingsCentra  

 Zorgcentra Meerlanden is een betrouwbare samenwerkingspartner en zorgaanbieder voor gemeenten en 
partners 

 Succesvolle samenwerking en projecten zijn geformuleerd met partijen zorg en welzijn (Meerwaarde, 
Maatvast en Vita) 

 
Bestuur & Financiers 

 Evaluatie Raad van Toezicht 2016 (extern) heeft plaatsgevonden in december 2016 onder leiding van de 
heer Jan Moen.  

 Statuten en reglementen RvT en RvB zijn opgesteld volgens Good Governance 

 Zorginkoop 2017 bij zorgkantoor Zorg & Zekerheid, zorgverzekeraars en gemeenten succesvol verlopen 

 Zorgcentra Meerlanden is koploper en innovatief door de volgende 3 ontwikkelprojecten: Verbeterteams, 
Leerplein en Vitaal & Bewegen 

 

4.5.2 Kwaliteit 
 
Inleiding 
Eind 2016 is het Kwaliteit Kader voor verpleeghuiszorg opgesteld. Zorgcentra Meerlanden zal hier in 2017 
invulling aan geven. Vooruitlopend hierop zal in deze paragraaf de indeling voor het kwaliteitsjaarverslag zoals 
opgenomen in het Kader al gevolgd worden: 
  
Kwaliteitskader  
In 2017 zullen conform het KwaliteitsKader onderstaande aandachtspunten verder uitwerking krijgen: 

 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 Wonen en welzijn 

 Veiligheid 

 Leren en werken aan kwaliteit 

 Leiderschap, governance en management 

 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

 Gebruik van hulpbronnen 

 Gebruik van informatie 
 

Veiligheid 
In 2016 heeft Zorgcentra Meerlanden ten aanzien van onderstaande veiligheidsonderwerpen onder meer de 
volgende acties ondernomen: 
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Medicatieveiligheid 
Zorgcentra Meerlanden werkt conform een procedure medicijndistributiesysteem. Als er een medicijnfout is, 
wordt een MIC-(Melding Incidenten Cliënten) ingevuld. Medicijnfouten worden op locatie afgehandeld en indien 
sprake is van een trend wordt hier actie op ondernomen 
 
Onderstaand tabel geeft inzicht in het aantal medicijn-incidenten over de afgelopen jaren:

 
Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 
In Zorgcentra Meerlanden worden Middelen en Maatregelen gebruikt, zoals bedhekken, een gordel voor een 
rolstoel en dwaaldetectors. In principe geeft de cliënt en/of contactpersoon toestemming voor het gebruik van 
een Middel. Bij een meting van de Inspectie in 2016 werd bij 12% van cliënten van Zorgcentra Meerlanden in 
de 30 dagen voorafgaand aan de meting een Middel gebruikt. Gezien de doelgroep, cliënten met hoge 
zorgzwaarte, valt dit percentage mee.  
 
Zorgcentra Meerlanden voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gebruik van Middelen, zoals 
vastleggen van het gebruik/ toestemming in het zorgleefplan, het inzetten van het lichtste Middel en een 
regelmatige evaluatie van het Middel met de Specialist Ouderengeneeskunde. 
Wel is het noodzakelijk dat de medewerkers zich er bewust van blijven dat met inzetten van een Middel sprake 
is van een vrijheidsinperking. Het voornemen is om de medewerkers in 2017 een opfriscursus aan te bieden. 
 
Melding Incidenten Cliëntenzorg 
Zorgcentra Meerlanden werkt op verschillende niveaus aan de cliëntveiligheid. In alle drie de locaties is een 
Melding Incidenten Cliënten (MIC) - commissie actief, op eigen wijze ingevuld. Eens per kwartaal bespreekt 
deze commissie de geanonimiseerde incidenten van de afgelopen maanden.  
In Zorgcentra Meerlanden zijn in 2016 395 incidenten geregistreerd: 

 Totaal Vallen Medicatie Agressie Anders Onbekend 

Meerstede 90 50 22 4  7 7 

Meerwende 105 70 19 7 7 2 

Kloosterhof 46 33 8 1  3 1 

Niet in zorg 
locatie (NIZ) 

154 87 34 21 6  6 

Totaal  395 240 83 33 23 16 

 
NB: Door een fout in het digitale systeem, vallen cliënten die uit zorg zijn gegaan (bijvoorbeeld doordat men 
naar huis ging of overleed) onder de rubriek “Niet in Zorg Locatie” en kan niet meer achterhaald worden in 
welke locatie desbetreffende MIC op is getreden. 
 
Als de incidenten nader geanalyseerd worden kan het volgende geconcludeerd worden: 

 In maart zijn de meeste incidenten gemeld, de minste in september 

 De meeste incidenten vonden plaats op een dinsdag; de minste op een donderdag 

 De tijden van het optreden van een incident zijn redelijk verspreid, maar treden het meest op tussen 19.00 
en 19.59 en tussen 21.00 – 21.59 uur en het minst tussen 7.00 – 7.59 uur  

 De meeste incidenten traden op bij cliënten met een PG-indicatie 

 Van de meeste valincidenten is de oorzaak onbekend 

 Bij de medicatie-incidenten is het meest aangegeven dat het medicijn niet gegeven is  
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 In de meeste gevallen is het incident schriftelijk gerapporteerd 

 Bij de meeste incidenten is geen (nog niet bekend) sprake van gezondheidsgevolgen 

 Een grote meerderheid van de incidenten vond plaats in de eigen woning.  
 
Onderstaand tabel geeft inzicht in het aantal incidenten per locatie over de afgelopen jaren: 

 
Cliëntoordelen 
 

Uitkomsten cliëntoordeel 
In 2016 is Zorgcentra Meerlanden begonnen met het meten van Kwaliteit volgens het dialoogmodel Staalkaart. 
Hierbij bespreekt onder andere de Eerst verantwoordelijke Verzorgende verschillende aspecten rondom 
kwaliteit tijdens een gesprek met de cliënt en worden eventuele acties uitgezet.  
Eind 2016 is een gemiddelde score voor het onderdeel Kwaliteit van leven (waaronder Participatie & 
Meebeslissen, Omgaan met elkaar, Woonomgeving, Privacy, Zinvolle/prettige, Eten & Drinken en Vitaal & 
Bewegen) gemeten. Gemiddeld kreeg Zorgcentra Meerlanden voor Kwaliteit van Leven de volgende cijfers:  
 

Locatie Voorlopig cijfer 

De Meerwende 7,8 

De Meerstede 7 

‘t Kloosterhof 7,5 

Gemiddelde  7,4 

 
Score op de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland 
Op Zorgkaart Nederland laten vele duizenden patiënten weten hoe hun bezoek aan dokter, ziekenhuis of 
andere zorgverlener is verlopen. Ook cliënten/ familieleden van Zorgcentra Meerlanden geven hun mening op 
Zorgkaart Nederland. Op dit moment wordt de zorg- en dienstverlening in onze locaties als volgt gewaardeerd: 
 

 Waardering  Aantal reacties Aanbevelen bij anderen 

De Meerwende 8 42 90% 

De Meerstede 7,9 26 Te weinig reacties 

‘t Kloosterhof 8 39 95% 

 
Het is zeer positief dat zoveel cliënten/ mantelzorgers onze locaties aanbevelen bij anderen (netto promotor 
score).  
 
Leren en werken aan kwaliteit 
Het kwaliteitsplan inclusief verbeterparagraaf 
Zorgcentra Meerlanden stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op. Voor 2017 is een kwaliteitsplan opgesteld met 
onder andere de belangrijkste punten uit het Kwaliteitskader. Voor 2018 zal een kwaliteitsplan, inclusief 
verbeterparagraaf, opgesteld worden dat voldoet aan de eisen van het Kwaliteitskader. Dit plan zal in het 
lerend netwerk ingebracht worden.  
 
Het samen leren, waaronder deel uit maken van het lerend netwerk 
In 2017 zal Zorgcentra Meerlanden samenwerking zoeken met vergelijkbare zorgorganisaties om ervaringen 
mee uit te wisselen en van elkaar te leren om uiterlijk 1 juli 2017 deel uit te maken van een lerend netwerk met 
collega zorgorganisaties. Het leren en de praktische werkbaarheid staat hierbij centraal. 
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In het leerwerk zal aantoonbaar samengewerkt worden rondom het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag met 
verbeterparagraaf. 
 
Actieve onderlinge uitwisseling vindt verder in openheid plaats door bezoek, consultatie, benchmarking en 
intervisie. Dat geldt voor zowel medewerkers als bestuurders. 
 
Voor alle zorgverleners is tijd en ruimte beschikbaar om op gezette tijden mee te lopen bij een collega 
organisatie uit het lerend netwerk. In het op te stellen kwaliteitsplan wordt dit nader uitgewerkt 
 
Overige  
Zorgcentra Meerlanden heeft in 2016 gewerkt aan drie ontwikkelplannen:  

 Oprichten per locatie van “verbeterteams Kwaliteit van Leven (“Veilig en Vertrouwd”) vanuit lokale Cliënten- 
en Familieraad met ondersteuning van Vilans 

 Ontwikkelen en implementeren van een Leerplein voor mantelzorgers en vrijwilligers 
Door mantelzorgers/vrijwilligers beter te scholen kunnen zij meer ingezet worden ter ondersteuning van de 
zorg. Belangrijk hierbij is het samenspel tussen de zorg en de vrijwilligers.  

 Project Vitaliteit en Bewegen; door bewegen te stimuleren kunnen ouderen langer “fit” blijven 
 
In Zorgcentra Meerlanden worden 1 à 2 maal per jaar interne audits gehouden. Interne auditoren onderzoeken 
een bepaald onderwerp op een andere locatie dan zij werkzaam zijn, aan de hand van te voren bepaalde 
normen. In 2016 is gekeken naar mondzorg, leerlingenbegeleiding en extramurale procedures. De uitkomsten 
waren over het algemeen positief; aandachtspunten zijn aangepakt. 
 
In april en oktober 2016 is adviesbureau Lloyds langs geweest om na te gaan of het HKZ-kwaliteitscertificaat 
behouden kan worden. De adviseurs van Lloyds waren positief over Zorgcentra Meerlanden; er waren slechts 
4 minors (tekortkomingen) die in oktober 2016 zijn opgelost: 

- Functioneringsgesprekken 
- NEN ISO (kwaliteits) Norm voor elektrische apparaten 
- Zorgleefplan: doelgericht rapporteren, volledig zorgleefplan 
- Voedselveiligheid Huiskamers 

Aan 2 aandachtspunten moet Zorgcentra Meerlanden in 2017 extra aandacht besteden:  
Prospectieve risico-analyse en Datalek.  
 
Zorgcentra Meerlanden besteedt aandacht aan infectie- en hygiëne preventie. Er is een commissie actief die 
ondersteund wordt door een hygiënist van de GGD. Deze hygiënist maakt jaarlijks rondgangen door de 
locaties. Gekeken wordt onder meer naar de handhygiëne, persoonlijke verzorging en omgang met cliënten 
(onder andere wasbeurt, mondverzorging, hoortoestellen, voet- en handverzorging).  
 
Er is een duidelijke verbetering zichtbaar in de resultaten van begin 2016 ten opzichte van de twee vorige 
metingen (ontleend aan de rondgang van ’t Kloosterhof, de andere locaties laten een vergelijkbaar beeld zien): 

            
 
Zorgcentra Meerlanden beschikt over een klachtenregeling, gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz). Zorgcentra Meerlanden heeft haar onafhankelijke klachtencommissie extern belegd 
bij adviesbureau Facit, bestaande uit personen die geen binding met de organisatie hebben. 
In 2016 zijn er geen officiële klachten ingediend. Uiteraard zijn er wel informele klachten via de lijn 
afgehandeld.  

Begin 2016

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Begin 2015

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Begin 2014

Goed

Voldoende

Onvoldoende
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Zorgcentra Meerlanden beschikt over een vertrouwenspersoon, waar cliënten met “problemen” advies kunnen 
vragen. De benoeming van deze vertrouwenspersoon is goedgekeurd door de Centrale Cliënten- en 
Familieraad. In 2016 is geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon voor cliënten.  
 
Voor 2016 staan onder meer de volgende kwaliteitsdoelen gepland: 

 Implementeren alle activiteiten van de 3 ontwikkelprojecten  

 Opheffen minors HKZ audit, oriënteren op ander kwaliteitssysteem 

 Verder implementeren arbo-managementsysteem (een systeem om de verplichte arbo-acties te 
registreren) 
 

Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk 
Zorgcentra-Meerlanden heeft haar visie en strategie op de situatie ‘herijkt’. Het Personeels- en Opleidingsplan 
2017 sluit aan op deze ontwikkelingen en belangrijke stappen zijn gezet met het Opleidingscentrum en E-
learning (‘Skills Lab’). 

 
Zorgcentra Meerlanden geeft inhoud aan Excellent Werkgeverschap door middel van de onderstaande vijftien 
punten:  
 
1. Werken vanuit een heldere toekomst- en kwaliteitsvisie met duidelijke doelstellingen en gedragsregels;  
2.   Goede wervings-, selectie- en plaatsingsprocedure; nieuwe medewerkers voelen zich welkom en worden 
 goed ingewerkt;   
3.   Stabiele en financieel gezonde organisatie;  
4.   Toepassing duurzaam personeelsbeleid;   
5.   Transparante, open organisatie met voldoende overleg en communicatie en korte communicatielijnen; 
6.   Goede arbeidsvoorwaarden, primair en secundair;   
7.   Aandacht en mogelijkheden voor begeleiding, opleiding en deskundigheidsbevordering;  
8.   Flexibiliteit;   
9.   Veilige en gezonde werkomgeving met goede sfeer op de werkvloer; 
10. Laag verloop en laag ziekteverzuim;  
11. Medewerkers en team hebben zeggenschap over eigen werk;  
12. Hoge score op medewerkerstevredenheid;  
13. Met waardering en erkenning; 
14. Ruimte voor ideeën, zelf regelen en oppakken van verbeterpunten; 
15. Medewerkers gedragen zich als ambassadeur.   
 
Kwaliteit van personeel 
Zorgcentra Meerlanden zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de invloed van hun handelen op de 
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, middels functioneringsgesprekken, bespreken van casussen, 
intervisiebijeenkomsten en klinische lessen.  
 
De deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld casuïstiekbesprekingen) en opleidingen zijn gericht op het 
verkrijgen en behouden van het vereiste deskundigheidsniveau van de medewerkers, afgestemd op de 
(nieuwe) doelgroepen, (nieuw) producten- en dienstenaanbod en op kwaliteitszorg. Op de locatie wordt de 
kwaliteit van het professioneel handelen systematisch getoetst en worden de hierbij gehanteerde methodieken 
en criteria geëxpliceerd. 
 
Er is een opleidingsbeleidsplan (inclusief werkbegeleidingsplan) opgesteld. Hierin staat onder andere 
beschreven dat elke medewerker de handelingen waarvoor hij functioneel bevoegd en bekwaam moet zijn, 
middels een door de werkgever aangeboden scholing op peil dient te houden. Medewerkers zijn verplicht 
(hebben een eigen verantwoordelijkheid) om de aangeboden bij- en nascholing te volgen en de bewijzen van 
de gevolgde scholing in een portfolio te verzamelen.  
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Middels E-learning wordt de medewerkers de mogelijkheid geboden om zich te bekwamen in de handelingen 
die passen bij de beroepsverantwoordelijkheid. E-learning staat niet op zichzelf. Het maakt integraal onderdeel 
uit van de strategie van de organisatie op het gebied van ontwikkeling van kennis en kwaliteit. 
In 2016 is Zorgcentra Meerlanden begonnen met e-learning voor vrijwilligers en mantelzorgers gratis via de 
website beschikbaar te stellen voor kennisverrijkingen. Tevens verwachten we dat de inzet van goed 
geëquipeerde vrijwilligers/mantelzorgers een reductie in de werkdruk van de zorgmedewerkers tot effect heeft.  
 
Na het behalen van het theoretisch certificaat schrijft de medewerker zich in voor de praktijktoets. Wanneer de 
praktijktoets succesvol wordt afgesloten wordt dit onderdeel formeel afgetekend in het paspoort van de 
medewerker. Met het paspoort kan de medewerker aantonen te beschikken over een up-to-date portfolio op 
basis waarvan bij iedere werkgever de afgetekende handelingen behorende bij de functie mogen worden 
uitgevoerd. 
 
Per leerjaar (van september tot augustus) worden er door de werkgever modules vastgesteld die de 
medewerker verplicht is binnen de gestelde periode af te ronden. Voor 2015-2016 stonden de volgende 
modules voor niveau 3: Stoma, Katheteriseren en COPD.  
 
Voor 2016-2017 waren dit Delier, Herkenning van pijn en Medicatie veiligheid. 
 
SBB heeft Zorgcentra Meerlanden erkend voor alle reguliere zorgopleidingen in de VVT branche.  
 
In 2016 zijn de volgende BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) –opleidingen aangeboden: 
  

Locatie De Meerwende  De Meerstede  ’t Kloosterhof 

3 MMZ /IG (Medewerker Maatschappelijke Zorg) - - - 

Niveau 3 IG 5 4 1 

Niveau 4 3 1 - 

Niveau 5 2 - - 

 
Bijzonderheden in 2016 
In 2016 zijn er vier medewerkers van De Meerwende gestart met de EVV opleiding.  
Eén medewerker van De Meerwende is gestart met de opleiding Gespecialiseerde Verzorgende 
Psychogeriatrie.  
Twee medewerkers, van ’t Kloosterhof en De Meerwende, zijn gestart met de Post- HBO opleiding.  
In 2016 hebben er 40 stagiaires ervaring opgedaan binnen Zorgcentra Meerlanden. 
 
Verloop van personeel 
Zorgcentra Meerlanden vindt voldoende aandacht voor het behoud van goede en gekwalificeerde 
medewerkers van groot belang. Het is belangrijk om te weten wat mensen aan de organisatie bindt of waarom 
medewerkers juist niet tevreden zijn en op zoek gaan naar een andere baan. Daarom is een exit-beleid 
ontwikkeld.  
 

Verloop personeel 
(inclusief oproepkrachten) 

Aantal 
personeelsleden 

Aantal FTE 

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 73 16,73 

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 61 18,87 

 

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof  in percentages  

Personeelsformatie percentage 

Verzuim totaal personeel in loondienst   5.82 

Verzuim De Meerstede 6.1 

Verzuim De Meerwende 8.21 

Verzuim ’t Kloosterhof 1.98 
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Vacatures Totaal aantal vacatures 
per 31 december 2016 

Moeilijk vervulbare 
vacatures per 31/12/16 

Totaal personeel 17 4 

Personeel met cliëntgebonden functies 15 

 
Klachtenbeleid 
Zorgcentra Meerlanden beschikt over een klachtenregeling voor medewerkers waarmee klachten van 
medewerkers serieus genomen worden. Deze klachtenregeling biedt medewerkers de mogelijkheid door hem 
ervaren gevoelens van onvrede over werk gerelateerde zaken kenbaar te maken. Deze regeling geldt ook voor 
vrijwilligers. In dit kader beschikt Zorgcentra Meerlanden over een klachtencommissie voor medewerkers en 
een vertrouwenspersoon.  
In 2016 heeft 1 medewerker, anoniem, contact opgenomen met de medewerkersvertrouwenspersoon. De 
medewerkersvertrouwenspersoon heeft drie telefoongesprekken gevoerd met betreffende medewerker en 
diverse mails beantwoord. De medewerkersvertrouwenspersoon heeft hierin naar de medewerker geluisterd 
en deze geadviseerd. Het contact met de medewerkersvertrouwenspersoon is daarna afgesloten, naar 
tevredenheid van de medewerker. 
 
Medewerkersoordeel  
In 2017 zal Zorgcentra Meerlanden deelnemen aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek in het kader van 
de benchmark van Actiz.  
 
Arbobeleid  
Er is per locatie een aantal ergocoaches/ medewerkers met preventietaken actief die zich bezig houden met 
fysieke belasting. Zij komen 4 maal per jaar bijeen om als arbocommissie te vergaderen. 
 
In 2016 zijn in het kader van het arbobeleid, naast de reguliere taken, onder meer de volgende activiteiten 
verricht:  

 Er zijn tiltrainingen gegeven door de ergocoaches 

 Er is gekeken naar signalen van ervaren werkdruk in de organisatie 

 De arboprocedures zijn geëvalueerd. 
 
Veiligheid medewerkers  
Ten aanzien van de veiligheid van medewerkers beschikt Zorgcentra Meerlanden over een 
bedrijfsongevallenprocedure. Daarbij is er ook een protocol ontwikkeld inzake agressie, seksuele intimidatie en 
geweld. Jaarlijks worden opfriscursussen gegeven aan de bedrijfshulpverleners. 
In 2016 zijn 2 bedrijfsongevallen gemeld en 2 gevaarlijke situaties.  
 
Het totaal aantal bedrijfsongevallen is in 2016 flink gedaald ten opzichte van 2015 (28)  
Het aantal gevaarlijke situaties is gelijk gebleven (1). 
 
 

4.5.3 Financieel beleid  
 
Hoofdlijnen financieel beleid  
 
Hoofdlijnen financieel beleid 
Zorgcentra Meerlanden streeft er naar haar solvabiliteit/weerstandsvermogen op een hoog niveau te houden, 
zodat zij de risico’s van de nieuwe wijze van kapitaallastenfinanciering kan dragen en zodoende ook 
voldoende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt blijft houden. Ook de overige risico’s in de exploitatie kunnen 
zo in de toekomst beter worden opgevangen, zoals achterblijven van geraamde opbrengsten door 
onderbezetting, toenemende concurrentie in de zorg- en dienstverlening en korting op tarieven en capaciteit 
door bezuinigingen. 
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Doelstellingen en het beleid op het gebied van het risicobeheer van het hanteren van financiële instrumenten 
De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft de financiering van haar vastgoed volledig ondergebracht bij 
de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor deze overeenkomsten geldt dat de Algemene Kredietvoorwaarden 
van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten van toepassing zijn.  Voortvloeiend uit deze voorwaarden is de 
zogenaamde jaarlijkse kredietrevisie waarbij de Bank de Stichting aan de hand van de jaarrekening  
beoordeelt op bedrijfsvoering, feitelijke zeggenschap, financiële en operationele structuur, goederen, 
vermogenspositie en resultaten, winstgevendheid en vooruitzichten van de Stichting. 
De uitkomsten van de kredietrevisie kunnen voor de Bank aanleiding zijn de voorwaarden van de 
financieringsovereenkomsten te herzien. 
 
Belangrijk onderdeel van de Algemene Kredietvoorwaarden zijn de Opzeggings-  en opeisingsgronden (Art. 
3.27). Deze worden in dit artikel nader uiteengezet en geven aan in welke situaties de Bank gerechtigd is het 
verstrekte krediet met de rente geheel of gedeeltelijk onmiddellijk op te eisen. Het betreft onder andere de 
volgende, kritische situaties die voor de Stichting mogelijk zouden kunnen gelden: 

 Wezenlijke verslechtering van de financiële positie of verminderde kredietwaardigheid; 

 Het zich voordoen van gebeurtenissen die een Materieel Nadelig Effect hebben.  Hiermee wordt bedoeld 
een nadelige invloed van betekenis op: 

- bedrijfsvoering, feitelijke zeggenschap, financiële en operationele structuur, goederen, 
vermogenspositie en resultaten, winstgevendheid en vooruitzichten van de Stichting. 

- het vermogen van de Stichting om de verplichtingen op grond van bovenstaande 
financieringsovereenkomsten na te komen. 

- de rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de financieringsovereenkomsten. 

 Een naar het oordeel van de Bank ingrijpende wijziging in de regelgeving met betrekking tot de financiering 
en/of exploitatie van de Stichting; 

 Het vervallen, tenietgaan of in waarde verminderen van de door de Stichting aan de bank verstrekte 
zekerheden; 

 Het ontbreken c.q. weigeren van een goedkeurende verklaring van een naar het oordeel van de Bank 
respectabele accountant met betrekking tot de laatst vastgestelde jaarrekening. 

 
Op basis van bovenstaande criteria is niet te verwachten dat de Bank op basis van de jaarrekening zal over zal 
gaan tot het geheel of gedeeltelijk opeisen van de verstrekte kredieten.  
 
Naast de van toepassing zijnde Algemene Kredietvoorwaarden zijn in de lopende 
financieringsovereenkomsten aanvullende voorwaarden opgenomen. De belangrijkste, en meest kritische, zijn 
de financiële voorwaarden. Onder de financiële voorwaarden zijn de volgende ratio’s opgenomen: 

 Solvabiliteitsratio:  10 procent 

 DSCR:  1,2 
 
De Stichting dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat aan deze ratio’s zal worden voldaan. Indien één van 
deze ratio’s wordt of dreigt te worden onderschreden dient de Stichting de Bank hiervan te verwittigen.  
Een onderschrijding van één of meer van deze ratio’s wordt door de bank gekwalificeerd als een Materieel 
Nadelig Effect. Het zich voordoen van een Materieel Nadelig Effect kan conform de Algemene 
Kredietvoorwaarden voor de Bank een reden zijn om het verstrekte krediet geheel of gedeeltelijk op te eisen.  
 
Op basis van de jaarrekening 2016 is de DSCR ultimo 2016 1,9. De solvabiliteit is 25%. 
 
BNG Financieringsovereenkomst 40.107.399 
In de Financieringsovereenkomst met nummer 40.107.399 is een aflossingsschema opgenomen met een 
looptijd tot en met 2027. Dit betekent dat er van de oorspronkelijke hoofdsom in 2027 nog een af te lossen 
bedrag resteert van € 2.000.000. Dit restbedrag dient te zijner tijd, als er niet vervroegd wordt afgelost, 
geherfinancierd te worden. Op dit moment is er geen aanleiding om te veronderstellen dat herfinanciering niet 
mogelijk zou zijn. Dat neemt niet weg dat er geen zekerheid omtrent herfinanciering in de verre toekomst is. In 
een vroeg stadium zal met de Bank hierover in onderhandeling worden gegaan dan wel, indien de exploitatie 
dit toelaat, zal geld gereserveerd worden voor aflossing van het restbedrag. 
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Renterisico 
Het renterisico is nihil vanwege een overeengekomen vast rentepercentage over de gehele looptijd, zoals 
opgenomen in de financieringsovereenkomsten. 
 
Prijsrisico 
Zorgcentra Meerlanden heeft medio 2016 een tariefsopslag van 1,0% ontvangen voor ontwikkelplannen in het 
kader van de Wlz vanwege het voldoen aan de resultaatcriteria. 
 
Zorgcentra Meerlanden is in het verslagjaar niet geconfronteerd met  krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s. 
 
Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
Door de gemeente Aalsmeer is in 2016 een subsidie toegekend van 15K voor de pilot dagstructurering in het 
Ontmoetingscentrum in ’t Kloosterhof. Door de gemeente Haarlemmermeer is in 2016 een subsidie van 30K 
toegekend voor de ontwikkeling van wijkontmoetingscentra in De Meerwende en De Meerstede. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel beleid.  
Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die van materiële invloed zijn op de 
gepresenteerde jaarrekening 2016. 
 
Beschrijving positie op balansdatum  
In deze paragraaf worden de financiële positie op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en 
de resultaten uiteengezet:  
 
Ontwikkeling gedurende het boekjaar  
In 2015 is één van de locaties van Zorgcentra Meerlanden geconfronteerd met een forse uitbraak van de 
MRSA-bacterie. Hoewel de omvang van de uitbraak in 2016 is afgenomen, zijn er gedurende geheel 2016 met 
de MRSA-bacterie besmette bewoners. Hierdoor is er in 2016 wederom sprake van leegstand.. 
De Stichting doet daarom wederom een beroep op vergoeding voor de leegstandsdagen en meerkosten ten 
gevolge van de uitbraak cf. beleidsregel CA-BR-1618. 
 
De in 2015 voorgenomen verbouwing van het restaurant/serre van locatie ’t Kloosterhof in Aalsmeer is in het 
voorjaar van 2016 gereed. De investeringskosten bleven binnen het hiervoor vastgestelde budget.  
 
Eind oktober 2016 is er een nieuwe caoVVT afgesloten. In deze cao is onder andere een nabetaling 
opgenomen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie en verlofdagen over de periode 2012-2016. 
Voor Zorgcentra Meerlanden betekent dit een extra last van ongeveer 263K inclusief sociale lasten. De 
verwerking van deze cao-afspraken vindt vanaf april 2017 plaats. 
 
Behaalde omzet en resultaten  
Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg lag in 2016 € 391.000 hoger dan in het voorgaande 
jaar. De stijging van het budget wordt verklaard door de tariefsverhoging van 1% (112K) en toekenning van 
extra middelen in het kader van Waardigheid en Trots (156K). Het overige deel van de stijging van het budget 
wordt veroorzaakt door hogere productie (123K). De totale productie bleef binnen de bij de herschikking 
afgesproken productie. 
 
De overige zorgprestaties namen af tot € 541.000. Deze afname werd veroorzaakt door lagere levering van in 
onder aanneming verrichte hulp bij het huishouden. De levering van extramurale zorg die via de ZVW is 
gefinancierd nam in 2016 met 50K toe. Vanwege overschrijding van budgetplafonds wordt 69K niet 
gefinancierd door verschillende zorgverzekeraars. 
 
De Subsidies zijn toegenomen met € 151.000. Dit wordt voor € 75.000 verklaard door de Wlz-subsidie voor 
Kortdurend Eerstelijns Verblijf. De gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer kenden € 45.000 subsidie toe 
voor de ontwikkeling van Wijkservicecentra. Bovendien namen de subsidies voor loonkosten en Stagefonds 
met € 31.000 toe. 
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De overige bedrijfsopbrengsten namen met € 21.000 toe tot € 378.000 voornamelijk door hogere opbrengsten 
wasserij. 
 
Samengevat namen de totale bedrijfsopbrengsten toe met € 503.000 tot een totaal van 
€ 15.919.000 ten opzichte van € 15.416.000 in 2015. 
 
De totale bedrijfslasten ad. € 15.225.000 zijn met 3,8% gestegen ten opzichte van vorig jaar.  
In totaal bedraagt de stijging € 559.000. Deze stijging wordt voor € 545.000 veroorzaakt door 
personeelskosten. Van dit bedrag is € 263.000 een gevolg van de nabetaling onregelmatigheidstoeslag in het 
kader van de nieuwe cao. Het restant van de stijging van de personeelskosten wordt verklaard door inzet van 
personeel niet in loondienst. Oorzaak van deze toename is het hoge ziekteverzuim.  
De overige bedrijfskosten zijn vergeleken met 2015 licht gedaald. 
De afschrijvingskosten op de immateriële en materiële vaste activa zijn ten opzichte van het voorgaande jaar 
met € 17.000 gestegen. 
Uiteindelijk resulteert er een klein positief resultaat van € 1.535.   
 
Voornaamste risico’s en onzekerheden 
In het verslagjaar is voor de ZVW een overproductie op de extramurale zorg gerealiseerd van 69K. Deze 
overproductie wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed. In de cijfers is deze niet-declarabele productie 
verwerkt. 
 
Kasstromen en financieringsbehoefte 
De kaspositie van Zorgcentra Meerlanden is ruim voldoende om haar lopende verplichtingen te kunnen 
nakomen. Door het hogere bedrijfsresultaat is de kasstroom in 2016 € 567.000 positief. Voor de financiering 
van de materiële, immateriële en financiële vaste activa wordt verwezen naar de jaarrekening 2016. 
 
Solvabiliteit en liquiditeit per balansdatum  
 

Resultaatratio  
(exploitatieresultaat/totaal budget (totale opbrengsten)*100% Vorig jaar Verslagjaar 

Resultaatratio:           0,27 0,00 

Resultaat boekjaar 42.085 1.535 

Totale opbrengsten boekjaar 15.415.562 15.919.363 

Liquiditeit 
(vlottende activa (incl. liquide middelen)/kortlopende schulden) Vorig jaar Verslagjaar 

 175% 167% 

Vlottende activa (inclusief liquide middelen) 4.609.528 5.186.667 

   

Totaal kortlopende schulden  2.629.408 3.109.318 

Solvabiliteit 
(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten*100%) Vorig jaar Verslagjaar 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)  25% 25% 

Totaal eigen vermogen 5.521.351 5.522.886 

Balanstotaal 21.715.305 21.693.919 

Vermogensratio  36% 35% 

Totaal eigen vermogen   5.521.351 5.522.886 

Totaal opbrengsten  15.415.562 15.919.363 

 
Weergave van de belangrijkste kengetallen en analyse  
Voor de weergave van de belangrijkste kengetallen en analyse wordt verwezen naar bovenstaande 
paragrafen, alsmede naar tabel C6 in DigiMV.  
Er is aansluiting in de analyse bij het maatschappelijk verslag van 2016.  
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De aangegeven risicoanalyse sluit aan bij de verwachtingen/ onzekerheden zoals opgenomen in het 
maatschappelijk verslag van 2016 en op de daadwerkelijke ontwikkelingen.  
In het Jaardocument wordt, indien van toepassing, de relatie aangegeven  tussen de financiële ontwikkelingen 
en de niet-financiële ontwikkelingen. 
 

Toekomstverwachtingen 
Investeringen waartoe het bestuur heeft besloten 
Om een goede werking van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) te waarborgen, heeft het bestuur besloten 
om in alle locaties een Wifi-netwerk te laten aanleggen. De totale investeringen hiervoor en voor de 
implementatie van het ECD bedragen € 168.000. Tevens heeft bestuur het bedrag bestemd voor de 
instandhoudingsinvesteringen vastgesteld op € 176.000.  De investeringen voor inventaris zijn vastgesteld op 
€ 263.000. Voor de investeringen in ICT, instandhouding en inventaris is aansluiting gezocht bij de 
beschikbare investeringsruimte op basis van het afgesproken Wlz-budget 2016.  
 
Toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop hierin zal worden voorzien  
De kaspositie van Zorgcentra Meerlanden is ruim voldoende om haar lopende verplichtingen te kunnen 
nakomen. De investering in ’t Kloosterhof, zoals hierboven aangegeven, en de overige investeringen zijn 
volledig uit eigen middelen gefinancierd. Voor de financiering van de materiële, immateriële en financiële vaste 
activa wordt verwezen naar de jaarrekening 2016. 
 
Verwachte personeelsbezetting 
De continue uitdaging is om te komen tot een optimale personeelssamenstelling om de vraag van de cliënt zo 
goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Door de huidige personeelssamenstelling en de gewenste 
personeelssamenstelling in kaart te brengen (GAP analyse) kan worden vastgesteld welke 
opleidingsactiviteiten (opleidingsplan) en in-uit en doorstroom activiteiten (personeelsplan) benodigd zijn.  
Hiertoe maakt Zorgcentra Meerlanden gebruik van de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling voor 
verpleeghuizen in Nederland en het HHM kostprijsmodel, beide ontwikkeld door Bureau HHM. Met behulp van 
de leidraad wordt de personeelssamenstelling in beeld gebracht op het gebied van deskundigheid, 
competenties en drijfveren. Op basis van scenario’s ten aanzien van de productiemix voor de komende 4 jaar 
wordt met behulp van het HHM model de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve deskundigheid in kaart 
gebracht. Bureau HHM heeft met onderstaand figuur in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op de 
gewenste personeelssamenstelling. 

 
 
De kern van bovenstaand figuur is de interactie tussen de cliënt en de professionals (menskracht). Dit is 
weergegeven door de dikke verbindende pijl tussen deze twee partijen. De essentie is dat de cliënt samen met 
zijn verwanten zijn of haar behoefte verwoorden. Het is vervolgens aan de organisatie met haar professionals 
om deze behoefte centraal te zetten in haar eigen handelen. De aanname is dat de interactie tussen deze 
partijen het succes bepalen om te komen tot een verantwoorde personeelssamenstelling van 
zorgprofessionals. Vier partijen zijn direct van invloed op de personeelssamenstelling:  

 de cliënt: de bewoner van een zorgorganisatie  

 de informele zorg: de verwanten en directe vrijwilligers van de cliënt  

 de professional: de medewerker die directe ondersteuning levert aan de cliënt  

 de organisatie: de organisatie met haar omgeving waarin zij zich begeeft.  
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Zorgcentra Meerlanden hanteert sinds 2013 als normmodel het HHM-model. Dit model berekent op basis van 
de ZZP-mix een personeelsmix op deskundigheidsniveau. Het HHM model heeft alleen betrekking op direct 
cliëntgebonden functies. Leidinggevenden worden binnen de norm niet meegenomen. Op basis van deze 
normering is de formatie van Zorgcentra Meerlanden in kaart gebracht. Hieronder een weergave van de norm 
op basis van de gewenste bezetting 2017 afgezet tegen de werkelijke formatie in januari 2016.  
 

HHM norm obv gewenste bezetting 
2017 FTE  2016 

Functie FWG Norm fte  Functie FWG  Huidig fte  

            

Zorgassistent 0-15   1,9 Zorgassistent 0-15   2,2 

Assistent PG 20 5,8 Assistent PG 20 12,1    

Helpende 25 6,3 Helpende 25 15,5    

Mw groepsbeg. 30 9,1 Mw groepsbeg. 30 5,6     

VIG 35 57,7 VIG 35 53,7     

EVV/nivo 4 40 22,6 EVV/ nivo 4 40 
19,1 

7,3    
 

Spec nivo 4 45 5,2 Spec nivo 4 45 0,2    

  50 7,8 Nivo  5 50  0,44    

  55 5,0   55      

  60-80 3,7   60-80   

Leerling LL 9,1 Leerling LL 17,8  

  UITZ 3,2   UITZ   

          

  Totaal 137,4   Totaal 133,94 

       
Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is. 
Het beleid van Zorgcentra Meerlanden is erop gericht tot een afbouw van de lagere ZZP’s te komen. In de 
plaats hiervan wil Zorgcentra Meerlanden meer plaatsen bezetten met cliënten die behandeling nodig hebben. 
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat de vraag naar behandeling, zowel somatisch als psycho-geriatrisch, in 
de regio waar Meerlanden actief is, de komende jaren zal toenemen. Uitbreiding van het aantal 
behandelplekken dient met de concessiehouder te worden afgesproken. De opbrengstontwikkeling is hier in 
belangrijke mate van afhankelijk. 

Hiernaast wil Zorgcentra Meerlanden vanaf 2017 in onderaanneming Geriatrische Revalidatie Zorg gaan 
leveren. Gesprekken met andere partijen zijn hierover gaande. 

Deelname aan netwerken voor palliatieve zorg is inmiddels gerealiseerd. Zorgcentra Meerlanden wil ook op dit 
gebied zorg leveren in combinatie met het uitbreiden van zorg die via de subsidieregeling Kortdurende 
Eerstelijns Verblijf wordt gefinancierd. Hiervoor wordt afstemming met regionale ziekenhuizen gezocht. In het 
kader van de WMO levert Zorgcentra Meerlanden ook respijtzorg en kortdurend verblijf. 

In de extramurale zorg wil Zorgcentra Meerlanden haar portefeuille in overleg met de zorgverzekeraars 
vergroten.  
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-Dec-16 31-Dec-15

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 78.043 89.927

Materiële vaste activa 2 16.278.534 16.730.029

Financiële vaste activa 3 150.674 285.821

Totaal vaste activa 16.507.251 17.105.777

Vlottende activa

Voorraden 4 27.952 33.597

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 0 0

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 273.694 250.105

Debiteuren en overige vorderingen 7 276.350 284.460

Effecten 8 0 0

Liquide middelen 9 4.608.671 4.041.366

Totaal vlottende activa 5.186.667 4.609.528

Totaal activa 21.693.918 21.715.305

Ref. 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 82 82

Bestemmingsreserves 1.185.704 1.183.381

Bestemmingsfondsen 3.751.280 3.752.068

Algemene en overige reserves 585.820 585.820

Totaal eigen vermogen 5.522.886 5.521.351

Voorzieningen 11 68.730 38.162

Langlopende schulden (nog voor meer 12 12.992.985 13.526.384

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0

Overige kortlopende schulden 13 3.109.318 2.629.408

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 3.109.318 2.629.408

Totaal passiva 21.693.918 21.715.305
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 15.124.717 14.793.280

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 416.347 265.086

Overige bedrijfsopbrengsten 18 378.299 357.196

Som der bedrijfsopbrengsten 15.919.363 15.415.562

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 10.639.767 10.094.751

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 1.589.499 1.572.672

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 2.995.578 3.000.018

Som der bedrijfslasten 15.224.844 14.667.441

BEDRIJFSRESULTAAT 694.519 748.121

Financiële baten en lasten 23 -692.984 -706.036

RESULTAAT BOEKJAAR 1.535 42.085

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten -788 34.336

Bestemmingsreserve opbrengst grondverkoop 0 0

Bestemmingsreserve KDV De Meerstede 0 0

Bestemmingsreserve Vastgoed 't Kloosterhof 2.323 7.749

Bestemmingsfonds kapel 't Kloosterhof 0 0

Bestemmingsreserve exploitatie woningen 0 0

Bestemmingsreserve Vervoermiddelen 0 0
1.535 42.085
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 694.519 748.121

Aanpassingen voor:

- mutaties voorzieningen 11 30.568 -1.974

- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 0

1.620.067 1.570.698

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 5.645 3.088

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 0 0

- vorderingen 7 8.109 -132.495

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 -23.589 -250.105

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 13 479.910 -20.893

- kortlopend bankkrediet 13 0 0

470.075 -400.405

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.784.661 1.918.414

Ontvangen interest 23 11.302 32.100

Betaalde interest 23 -704.286 -738.136

Ontvangen dividenden 23 0 0

-692.984 -706.036

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.091.677 1.212.378

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -981.819 -537.275

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 1 -9.154 -57.711

Desinvesteringen immateriële vaste activa 1 0 0

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3 0 0

Vervreemdingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3 0 0

Uitgegeven leningen u/g 3 0 0

Aflossing leningen u/g 3 0 0

Investeringen in overige financiële vaste activa 3 0 0

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -990.973 -594.986

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 0 0

Aflossing langlopende schulden 12 -533.399 -533.399

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -533.399 -533.399

Mutatie geldmiddelen 567.305 83.993

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 4.041.366 3.957.373

Stand geldmiddelen per 31 december 9 4.608.671 4.041.366

Mutatie geldmiddelen 567.305 83.993

Toelichting: De hogere kasstroom uit bedrijfsoperaties is toe te schrijven aan hogere kortlopende schulden door de
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nabetalingsverplichting onregelmatigheidstoeslag. De investeringen in materiële vaste activa stegen met € 440.000

door de gerealiseerde verbouwing van de locatie 't Kloosterhof.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

De Roomskatholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden is gevestigd in Badhoevedorp, Kamerlingh  

Zorgcentra Meerlanden houdt zich primair bezig met de levering van intra- en extramurale Wlz-zorg en

extramurale ZVW-zorg. Naast deze zorg levert Zorgcentra Meerlanden intra- en extramurale diensten

in het kader van de WMO.

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen
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Het betreft hier met name de opbrengsten Zorgverzekeringswet die in de cijfers van 2015 onder de Overige 

zorgprestaties waren opgenomen.

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 jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

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

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

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 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.
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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
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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.

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 

economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : voor de percentages verwijzen wij naar het overzicht MVA onderdeel 6.1.6

• Machines en installaties : voor de percentages verwijzen wij naar het overzicht MVA onderdeel 6.1.6

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : voor de percentages verwijzen wij naar het overzicht MVA onderdeel 6.1.6

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

voordelen naar stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

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

het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat deze zich 

voordoen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het 

actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot 

het actief of de verplichting.

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

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

verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans 

opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 

toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

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

Zorgcentra Meerlanden.

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

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten
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Impairmenttoets

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 

de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

                                                                                                                                                                        

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

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

kortlopende schulden.

De financiële vaste activa omvatten de bedragen die door de Nza in 2012 in het kader van de 

compensatieregeling vaste activa AWBZ, conform de voorwaarden van de Beleidsregel CA 300-493, aan de 

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden zijn toegekend. De toegekende compensaties worden 

verwerkt in de rekenstaten van de jaren 2012 tot en met 2017

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. 

Voorraden zijn gewaardeerd tegen laatst bekende kostprijs.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft op basis van gegevens uit het verslagjaar 2016 en 

op basis van de geprognosticeerde productie 2017 e.v. voor alle locaties een impairmenttoets uitgevoerd. Voor 

alle drie de locaties is afzonderlijk de bedrijfswaarde berekend. Hierbij zijn als uitgangspunten genomen: een 

disconteringsvoet van 5,91%, een inflatiepercentage van 1,5% en een risico van 2,5% op de opbrengsten. Voor 

de tarieven NHC is rekening gehouden met een negatieve indexering van 10% in 2018 en 5% in 2019. De 

uitkomsten van deze toets geven geen aanleiding tot het doen van bijzondere waardevermindering op de 

aanwezige panden en terreinen.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Voorzieningen (algemeen)

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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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.

Voorziening jubileum verplichtingen

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (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, tenzij anders vermeld.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

• indirecte personeelskosten: verdeling op basis van geleverde productie;

• indirecte materiële kosten: verdeling op basis van geleverde productie;

• indirecte overige kosten: verdeling op basis van geleverde productie.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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.

De Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden 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 Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden. De 

verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden 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. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, 

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 juni 2016 bedroeg de dekkingsgraad 92,5%. Het vereiste 

niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 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. Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra 

Meerlanden 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. Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra 

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

jaarrekening verantwoord.

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

resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten 't Kloosterhof, De Meerstede en De Meerwende.   

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-Dec-16 31-Dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen 0 0

Kosten van ontwikkeling 0 0

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 78.043 89.927

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 0 0

Vooruitbetalingen op immateriële activa 0 0

Totaal immateriële vaste activa 78.043 89.927

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 89.927 64.244

Bij: investeringen 9.154 57.711

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 21.038 32.028

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 78.043 89.927

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-Dec-16 31-Dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 13.330.705 13.392.133

Machines en installaties 2.197.134 2.547.764

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 750.695 677.960

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 112.172

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 16.278.534 16.730.029

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 16.730.029 17.598.251

Bij: investeringen 981.819 537.275

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 1.433.314 1.405.497

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 16.278.534 16.730.029

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 0 0

Overige deelnemingen 0 0

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 0

 (overige deelnemingen)

Overige effecten 0 0

Vordering op grond van compensatieregeling 134.466 268.932

Overige vorderingen 16.208 16.889

Totaal financiële vaste activa 150.674 285.821

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 285.821 420.968

Kapitaalstortingen 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0

Ontvangen dividend 0 0

Acquisities van deelnemingen 0 0

Nieuwe/vervallen consolidaties 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0

Amortisatie (dis)agio 0 0

Af: afschrijvingen 135.147 135.147

Boekwaarde per 31 december 150.674 285.821

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.8.

Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 134.466 een looptijd korter dan 1 jaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Medische middelen 0 0

Voedingsmiddelen 19.292 26.219

Hulpmiddelen 0 0

Leenemballage 8.660 7.378

Totaal voorraden 27.952 33.597

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

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 250.105 250.105

Financieringsverschil boekjaar 273.694 273.694

Correcties voorgaande jaren 0 0 -10.901 -10.901

Betalingen/ontvangsten 0 0 -239.204 -239.204

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -250.105 273.694 23.589

Saldo per 31 december 0 0 0 273.694 273.694

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 273.694 250.105

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

273.694 250.105

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 14.472.343 14.081.336

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 14.198.649 13.831.231

Totaal financieringsverschil 273.694 250.105
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ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Vorderingen op debiteuren 18.747 6.888

Nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 257.603 277.573

Totaal debiteuren en overige vorderingen 276.350 284.460

Toelichting:

8. Effecten

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Bankrekeningen 4.597.058 4.034.395

Kassen 11.613 6.971

Totaal liquide middelen 4.608.671 4.041.366

Toelichting:
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Een voorziening voor het risico van oninbaarheid is niet noodzakelijk geacht.

Effecten zijn niet van toepassing. Voor nummering van rapport is 8. Effecten wel blijven staan in het rapport.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de RK Stichting Zorgcentra Meerlanden.
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PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Kapitaal 82 82

Bestemmingsreserves 1.185.704 1.183.381

Bestemmingsfondsen 3.751.280 3.752.068

Algemene en overige reserves 585.820 585.820

Totaal eigen vermogen 5.522.886 5.521.351

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties 31-dec-2016

1-jan-2016

€ € € €

Kapitaal 82 0 0 82

Totaal kapitaal 82 0 0 82

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Vastgoed 't Kloosterhof 1.183.381 2.323 0 1.185.704

Totaal bestemmingsreserves 1.183.381 2.323 0 1.185.704

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten: 0

't Kloosterhof 192.512 50.729 0 243.241

De Meerstede 2.209.560 98.710 0 2.308.270

De Meerwende 1.328.039 -150.227 0 1.177.812

Kapel 't Kloosterhof 21.957 0 21.957

Totaal bestemmingsfondsen 3.752.068 -788 0 3.751.280

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve Meerlanden 585.820 0 0 585.820

Totaal algemene en overige reserves 585.820 0 0 585.820
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De Reserve Aanvaardbare kosten is een balanspost die alleen kan wijzigen door toevoeging of onttrekking van het  verschil tussen de 
exploitatiekosten en de aanvaardbare kosten van de Wlz-zorg van dat jaar of door onttrekkingen die worden gedaan ten behoeve van de 
exploitatie van Wmo- en/of Jeugdwet zorg. Cf. Beleidsregel CA-BR-1504. Het bestemmingsfonds Vastgoed 't Kloosterhof is cf. Art. 21 van de 
Statuten van Zorgcentra Meerla nden bestemd voor de bewoners van Aalsmeer. Tot de statutenwijziging in 2015 bepaalde de statutaire 
Commissie Aalsmeer de aan welke bestemming voor de bewoners van Aalsmeer dit fonds diende te worden besteed. Na de statutenwijziging 
bepaalt de Raad van Bestuur welke bestemming aan deze reserve wordt gegeven. Het bestemmingsfonds Kapel 't Kloosterhof is ingesteld door 
het voormalig bestuur van t Kloosterhof en mag alleen aangewend worden voor onderhoud van de kapel. De bestemmingsreserves Opbrengst 
grondverkoop, Kinderdagverblijf de Meerstede, Vervoermiddelen en Exploitatie woningen zijn ultimo 2015 samengevoegd tot één Algemene 
reserve Meerlanden omdat de specifieke doelen van deze bestemmingsreserves niet meer bestaan. Samenvoeging heeft plaatsgevonden op 
basis van een bestuursbesluit.
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PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval / Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 Corr.saldo 31-dec-2016

€ € € € €

Voorziening uitgestelde beloningen

't Kloosterhof 5.869 3.656 0 0 9.525

De Meerstede 12.688 14.397 2.472 -1.278 25.891

De Meerwende 19.605 18.445 3.458 1.278 33.314

Totaal voorzieningen 38.162 36.498 5.930 0 68.730

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 4.235

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 64.495

Hiervan > 5 jaar 44.517

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Schulden aan banken 12.992.985 13.526.384

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 12.992.985 13.526.384

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 14.059.781 14.593.180

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 533.398 533.398

Stand per 31 december  13.526.383 14.059.782

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 533.398 533.398

Stand langlopende schulden per 31 december 12.992.985 13.526.384

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 533.398 533.398

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 12.992.985 13.526.384

hiervan > 5 jaar 10.859.393 11.392.791

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

Pagina 40

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij N.V.Bank Nederlandse Gemeenten luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen. In de Financieringsovereenkomst stelt de bank als voorwaarden een

solvabiliteit van 10% en een DSCR van 1,2. Aan beide voorwaarden voldoet de R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage Overzicht langlopende schulden. De

aflossingsverplichting voor komend jaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

personeelsbestand verwacht kan worden dat een hoger beroep om de voorziening zal worden gedaan.

De dotatie voorziening uitgestelde beloningen is hoger dan in voorgaande jaren omdat op basis van het huidige 
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PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-Dec-16 31-Dec-15

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Crediteuren 313.000 254.709

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 533.398 533.398

Belastingen en premies sociale verzekeringen 422.851 411.418

Schulden terzake pensioenen 191.765 202.417

Nog te betalen salarissen 75.112 67.885

Vakantiegeld 306.792 300.405

Vakantiedagen 357.018 316.952

Nog te betalen ORT over verlof 2012-2016 262.830 0

Nog te betalen kosten:

Interest leningen 267.250 278.191

Diversen 373.291 258.406

Vooruitontvangen opbrengsten:

Waarborgsommen 6.011 5.626

Totaal overige kortlopende schulden 3.109.318 2.629.408

14. Financiële instrumenten
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Algemeen

De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans 

zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan Zorgcentra Meerlanden verschuldigde 

betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 

dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de 

looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen.

                                                                                                                                                                                             Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

In 2012 is de Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden een huurovereenkomst aangegaan met de Stichting 

Ymere, gevestigd te Amsterdam, voor de huur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Kamerlingh Onneslaan 95 te 

Badhoevedorp. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van tien jaar, met ingang van 1 september 2012 en

lopende tot 1 september 2022. Na het verstrijken van deze periode kan de overeenkomst worden voortgezet voor een 

aansluitende periode van vijf jaar, derhalve tot 1 september 2027. Deze overeenkomst kan vervolgens worden voortgezet

voor een periode van telkens 5 jaren. De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis € 29.900.

In de huurovereenkomst is vastgelegd dat Zorgcentra Meerlanden een bankgarantie kan overleggen ad. € 7.952.

Deze bankgarantie is destijds door de Rabobank Amsterdam afgegeven en in 2015 nog aanwezig.

Per 7 oktober 2014 heeft Zorgcentra Meerlanden twee operational leasecontracten voor twee bedrijfswagens afgesloten.

Het betreft contracten met een looptijd van zes jaar. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt € 5.780 voor beide contracten.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
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De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 

gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor Verplleging 

en Persoonlijke verzorging zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding 

(macrobeheersinstrument).

Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2017.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Rooms-katholieke 

Stichting Zorgcentra Meerlanden 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 2016.

Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel 

wijkverpleging.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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 en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Eind oktober 2016 is er een nieuwe caoVVT afgesloten. In deze cao is onder andere een nabetaling opgenomen van 

onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie en verlofdagen over de periode 2012-2016. Voormalige medewerkers van de 

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden komen eveneens voor deze nabetaling in aanmerking. De Rooms-katholieke 

Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft haar voormalige medewerkers niet actief benaderd om hen hier op te wijzen. Een aantal ex-

medewerkers heeft een claim ingediend welke is gehonoreerd. Van de overige ex-medewerkers kan geen betrouwbare inschatting 

worden gemaakt of zij alsnog een claim zullen indienen. Het totaal hiermee gemoeide bedrag is € 30.261.

Huurverplichtingen

Nabetaling Onregelmatigheidstoeslag

Meerjarige onderhoudscontracten

R.K. Stichting Zorgcentra heeft met leveranciers meerjarige contracten afgesloten voor onderhoud van terreinen, gebouwen en

installaties. De uit deze contracten voortvloeiende verplichtingen bedragen in 2017 € 69.953.

Voor identificatiedoeleinden. 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 0 0 117.782 0 0 117.782

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 27.855 0 0 27.855

  

Boekwaarde per 1 januari 2016 0 0 89.927 0 0 89.927

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 9.154 0 0 9.154

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 21.038 0 0 21.038

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 -3.630 0 0 -3.630

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 -3.630 0 0 -3.630

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -11.884 0 0 -11.884

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 0 0 130.566 0 0 130.566

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 52.523 0 0 52.523

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 78.043 0 0 78.043

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 21.093.830 6.984.028 1.204.648 112.172 0 29.394.678

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 7.701.697 4.436.264 526.688 0 0 12.664.649

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 13.392.133 2.547.764 677.960 112.172 0 16.730.029

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 113.317 29.247 210.307 628.948 0 981.819

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 915.865 379.877 137.572 0 0 1.433.314

- extra afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- herrubricering aanschafwaarde 741.120 0 0 -741.120 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 72.166 101.245 0 0 173.411

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 72.166 101.245 0 0 173.411

  .herrubricering cumulat. afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -61.428 -350.630 72.735 -112.172 0 -451.495

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 21.948.267 6.941.109 1.313.710 0 0 30.203.086

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 8.617.562 4.743.975 563.015 0 0 13.924.552

Boekwaarde per 31 december 2016 13.330.705 2.197.134 750.695 0 0 16.278.534

Afschrijvingspercentage 0% / 2% / 2,5% / 5% 5,0% 10% / 20% 0,0% 0,0%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 0 0 0 0 0 268.932 16.889 285.821

Kapitaalstortingen 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0

Ontvangen dividend 0 0 0

Acquisities van deelnemingen 0 0 0 0

Nieuwe/vervallen consolidaties 0 0 0 0 0 0

Mutaties in het boekjaar 0 0 0 0 0 -134.466 -681 -135.147

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 0 0 0 134.466 16.208 150.674

Som waardeverminderingen 0,0% 0,0% 0,0% 33,0% 3,9%
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2015

Nieuwe 

leningen in 

2016

Aflossing 

in 2016

Restschuld 

31 december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2017

Gestelde 

zekerheden

BNG 76.741 8/feb/91 1.876.944 50 lin. 4,72% 976.010 37.539 938.471 750.776 25 Lineair 37.539 garantie gemeente

BNG 90.091 1/mei/00 4.991.582 40 lin. 6,40% 2.994.952 124.789 2.870.163 2.246.218 25 Lineair 124.789 hypotheek

BNG 100.399 8/jun/05 4.279.314 34 lin. 5,52% 3.020.693 125.862 2.894.831 2.265.521 24 Lineair 125.862 pari passu

BNG 102.374 5/dec/06 4.475.000 40 lin. 4,70% 3.468.125 111.875 3.356.250 2.796.875 30 Lineair 111.875 pari passu

BNG 40.107399 30/mrt/12 4.000.000 15 lin. 3,99% 3.600.001 133.333 3.466.668 2.800.003 11 Lineair 133.333

Totaal 14.059.781 0 533.398 13.526.383 10.859.393 533.398
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 491.818 501.768

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 14.472.343 14.081.337

Opbrengsten Jeugdwet 0 0

Opbrengsten Wmo 111.551 108.878

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) 0 0

Overige zorgprestaties 49.005 101.298

Totaal 15.124.717 14.793.280

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 180.544 105.476

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 111.620 91.765

Overige Rijkssubsidies 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 45.000 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 79.183 67.845

Totaal 416.347 265.086

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):

Opbr. alg./adm. diensten 7.880 5.652

Winkel/Tokoverkopen -1.021 807

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Overige opbrengsten 949 5.442

Maaltijden en consumpties 152.868 140.760

Verhuur ruimten, uitleen personeel, zorgabbonementen, kijk- en luistergelden 147.525 148.240

Opbrengst wasserij 70.098 56.295

Totaal 378.299 357.196
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Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg is hoger door de levering van meer intramurale zorg.

De overige zorgprestaties zijn lager door beëindiging de onderaannemingsovereenkomst voor het leveren van Hulp bij het huishouden in

Hoofddorp.

De subsidie Wlz heeft betrekking op het leveren van Kortdurende Eerstelijns Verblijf. De toename wordt veroorzaakt door een hogere 

zorgvraag.
In 2016 is van de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer een subsidie ontvangen voor de verdere ontwikkeling van een 

wijkontmoetingscentrum in de locaties in Badhoevedorp, Hoofddorp en Aalsmeer.

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 7.740.502 7.466.901

Sociale lasten 1.273.819 1.275.408

Pensioenpremies 574.782 572.748

Overige personeelskosten 265.559 239.422

Subtotaal 9.854.662 9.554.479

Personeel niet in loondienst 785.105 540.272

Totaal personeelskosten 10.639.767 10.094.751

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

t Kloosterhof 39 38

De Meerstede 58 60

De Meerwende (incl Koepel) 107 109

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden incl. stagiaires 204 207

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Totaal afschrijvingen 1.589.499 1.572.672

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0
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toeslag  en de eenmalige uitkering van 1,2% volgend uit de cao VVT 2016-2017.

De stijging van de kosten voor personeel niet in loondienst wordt veroorzaakt door ingezette vervanging vanwege hoog ziekteverzuim.

De hogere post Lonen en salarissen wordt veroorzaakt door de in de jaarrekening 2016 verantwoorde nabetaling Onregelmatigheids-

Voor identificatiedoeleinden. 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.068.370 1.130.662

Algemene kosten 825.387 652.367

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 301.888 417.578

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 449.045 491.513

- Energiekosten gas 172.619 152.121

- Energiekosten stroom 115.115 123.038

- Energie transport en overig 19.703 18.483

Subtotaal 756.482 785.156

Huur en leasing 12.883 16.229

Dotaties en vrijval voorzieningen 30.568 -1.974

Totaal overige bedrijfskosten 2.995.578 3.000.018

Toelichting:

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 11.302 32.100

Rentebaten groepsmaatschappijen 0 0

Ontvangen dividenden 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Subtotaal financiële baten 11.302 32.100

Rentelasten -704.286 -738.136

Rentelasten groepsmaatschappijen 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Overige financiële lasten 0 0

Subtotaal financiële lasten -704.286 -738.136

Totaal financiële baten en lasten -692.984 -706.036

Toelichting:
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De algemene kosten zijn met name toegenomen door hogere kosten van ICT (+ 50K), door uitgevoerde plannen i.h.k.v. Waardigheid

en Trots (+ 41K) en door het toekennen van honoraria aan de leden van de Raad van Toezicht (+ 33K).

De lagere rentebaten zijn veroorzaakt door lagere rente op financiële tegoeden.

Voor identificatiedoeleinden. 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

WNT-Verantwoording 2016 Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden

Naam J.C.P. van der Linden

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1-1 -  31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel WNT-maximum 120.000

Beloning 112.835

Belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Subtotaal 112.835

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                   

Totaal bezoldiging 112.835

Verplichte motivering indien overschrijding:

Beloning 112.835            

Belastbare onkostenvergoedingen -                       

Beloningen betaalbaar op termijn -                       

Totaal bezoldiging 2015 112.835            

Naam H.C.M. Koning J. v.d. Meulen G. Meijer

Functiegegevens Voorzitter RvT Voorzitter RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2016 n.v.t. 8-2 - 31-12 n.v.t.

Individueel WNT-maximum 0 18.000 0

Beloning 0 7.584 0

Belastbare onkostenvergoedingen -                       -                     -                     

Beloningen betaalbaar op termijn -                       -                     -                     

Subtotaal 0 7.584 0

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                    -                  -                  

Totaal bezoldiging 0 7.584 0

Verplichte motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1-1 -  31-12 n.v.t. 1-1 -  31-12

Beloning -                       -                     -                     

Belastbare onkostenvergoedingen 750                  847                 

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015 750 0 847
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1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze veranwoording is opgesteld op 

van de volgende op RK Stichting Zorgcentra Meerlanden van toepassing zijn de regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor RK Stichting Zorgcentra Meerlanden is € 120.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het 

dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende 

normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Voor identificatiedoeleinden. 
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Naam J. Buijs-van Roest F. van Tongeren E.P.J. Meijer A.J. Weening

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1-1 - 31-12 1-1 - 31-12 1-1 - 31-12 8-2 - 31-12

Individueel WNT-maximum 12.000 12.000 12.000 12.000

Beloning 5.642 5.642 5.642 5.056

Belastbare onkostenvergoedingen -                       -                     -                     -                    

Beloningen betaalbaar op termijn -                       -                     -                     -                    

Subtotaal 5.642 5.642 5.642 5.056

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                    -                  -                  -                

Totaal bezoldiging 5.642 5.642 5.642 5.056

Verplichte motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1-1 -  31-12 1-1 -  31-12 1-1 -  31-12 n.v.t.

Beloning 1.169               975                 822                 -                    

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015 1.169 975 822 0

25. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 51.607 39.192

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 5.445 5.445

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 2.783 0

Totaal honoraria accountant 59.835 44.637

26. Transacties met verbonden partijen

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

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT 1 'T KLOOSTERHOF

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 3.336.932 3.157.827

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 105.257 54.778

Overige bedrijfsopbrengsten 73.619 69.241

Som der bedrijfsopbrengsten 3.515.808 3.281.846

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 2.277.893 2.155.174

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 392.913 379.118

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 654.989 566.020

Som der bedrijfslasten 3.325.795 3.100.312

BEDRIJFSRESULTAAT 190.013 181.534

Financiële baten en lasten -136.961 -135.983

RESULTAAT BOEKJAAR 53.052 45.551

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 50.729 37.802

Bestemmingsreserve vastgoed 't Kloosterhof 2.323 7.749

Kapel 't Kloosterhof 0 0

53.052 45.551
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT 2 DE MEERSTEDE

2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 4.898.987 5.004.576

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 132.985 65.702

Overige bedrijfsopbrengsten 159.315 154.355

Som der bedrijfsopbrengsten 5.191.287 5.224.633

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 3.507.030 3.485.276

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 504.032 507.214

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 918.325 876.977

Som der bedrijfslasten 4.929.387 4.869.467

BEDRIJFSRESULTAAT 261.900 355.166

Financiële baten en lasten -163.190 -166.302

RESULTAAT BOEKJAAR 98.710 188.864

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 98.710 188.864

Bestemmingsreserve kinderdagverblijf De Meerstede 0 0

98.710 188.864
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 6.888.798 6.630.877

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 178.105 133.201

Overige bedrijfsopbrengsten 144.649 132.150

Som der bedrijfsopbrengsten 7.211.552 6.896.229

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 4.854.129 4.441.445

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 692.553 686.340

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 1.422.264 1.557.022

Som der bedrijfslasten 6.968.946 6.684.807

BEDRIJFSRESULTAAT 242.606 211.421

Financiële baten en lasten -392.833 -403.751

RESULTAAT BOEKJAAR -150.227 -192.330

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten -150.227 -192.330

Bestemmingsreserve opbrengst grondverkoop 0 0

Bestemmingsreserve vervoersmiddelen 0 0

Bestemmingsreserve exploitatie woningen 0 0

-150.227 -192.330

Pagina 54

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 mei 2017



Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2016 2015

SEGMENT 1 'T KLOOSTERHOF 53.052 45.551

SEGMENT 2 DE MEERSTEDE 98.710 188.864

SEGMENT 3 DE MEERWENDE -150.227 -192.330

1.535 42.085

Resultaat volgens resultatenrekening 1.535 42.085
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 22 mei 2017.

De raad van toezicht van Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering 

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met financiële gevolgen voor de jaarrekening 2016.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

I.S.A. van Weert J. van der Meulen

Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. W.G.

A.J. Weening F. van Tongeren

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

J. Buijs-van Roest E.P.J. Meijer

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 mei 2017



Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Pagina 57

In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van

zorginstelling.
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Bijlage 1 Organogram 31-12-2016 

 

Raad van Toezicht

Algemeen directeur/ 
bestuurder

Programmamanager 

De Meerwende

Hoofd Zorg & Welzijn 
(Z&W)

Coördinator Facilitaire 
Dienst (FD) 

Coördinator 
Vrijwilligers

Geestelijke verzorger 

De Meerwende

Programmamanager 

De Meerstede

Hoofden Z&W

Coördinator FD

Coördinator 
Vrijwilligers

Geestelijke verzorger 
De Meerstede/ ‘t 

Kloosterhof

Programmamanager 

’t Kloosterhof

Hoofd Z&W
Coördinator FD 

Coördinator 
Vrijwilligers

Centrale Cliënten- en 
Familieraad

Ondernemingsraad

Financiële 
administratie

HRM

Beleid, kwaliteit & 
ontwikkeling 

Secretariaat/ 
management 

assistent
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Bijlage 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 2016 
 
1. Samenstelling Raad van Toezicht 
 

Samenstelling Raad van Toezicht 

Naam Datum 1e 
benoeming  

Jaar van 
aftreden 
volgens rooster 

Commissie 
 

(Neven)functies 

De heer J. (John) van 
der Meulen - voorzitter 

08-02-2016 2020 
 

Remuneratie-
commissie 
(voorzitter) 

- Voorzitter RvC 
Woningcorporatie De Goede 
Woning Zoetermeer 

- Voorzitter stichting Telecom- 
en Internetgebruikers 
Nederland 

- Lid RvT onderzoeksinstituut 
Veiligheid.nl 

- Voorzitter Stichting Vrienden 
van het Centrum voor Reuma 
en Revalidatie Rotterdam 

Mevrouw J. (Janne) 
Buijs-van Roest 

21-10-2014 
 

2018 Lid Remuneratie-
commissie en 
Auditcommissie 

- Bestuurssecretaris HWW zorg 
- Zelfstandig adviseur 

langdurige zorg 

De heer A.J. (Arco) 
Weening 
 

08-02-2016 2020 
 

Lid 
Auditcommissie 
 

- Manager Bedrijfsvoering & 
Control Stichting Cardia-
Duinrust 

- Voorzitter College van 
Kerkrentmeesters Hervormde 
Morgenstergemeente 
Zoetermeer 

- Voorzitter SGP Zoetermeer 

De heer F. (Frans) van 
Tongeren 

30-05-2011 2019  Lid Commissie 
Kwaliteit, 
Personeel en 
Organisatie 

- Manager commerciële 
dienstverlening  

-  ViVa zorggroep 

Mevrouw E.P.J. 
(Jeannette) Meijer 

06-11-2012 
 

2020 Lid Commissie 
Kwaliteit, 
Personeel en 
Organisatie 

- Bedrijfsjurist Spaarnegasthuis  
- Bestuurslid Stichting Anna 

Catharina Fonds 
- Bestuurslid Stichting Brodie 

Heijbrock Fonds 
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2. Besproken onderwerpen 
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 8 keer regulier vergaderd, waaronder één keer met de 
accountant. Daarnaast is een keer vergaderd met de Ondernemingsraad (OR), een keer met de Centrale 
Cliënten- en Familieraad (CCFR) en een keer met beide gremia tezamen. In december heeft de RvT zijn eigen 
functioneren geëvalueerd.  
 
Agenda onderwerpen waren: 

 Algemeen  
- Spiegelbijeenkomsten bij andere zorgcentra 
- Kaderbrief 2017 
- Mantelzorg en vrijwilligersbeleid 
- E-learning omgeving het ‘Leerplein’ 
- Integrale aanpak 
- Innovatie 
- Programma ‘Waardigheid en trots’ 
- Bijeenkomst CCFR, OR en Zorgkantoor 
- Ondernemingsraad 

 

 Ontwikkelingen in personeel en de zorg 
- Ziekteverzuim 
- Overproductie 
- Zelforganisatie 
- Strategisch opleidingsplan 
- Strategisch personeelsplan 
- Haalbaarheid revalidatieplekken 
- Kwaliteitsbeleidsplan 2016-2017 
- Kwaliteitskader VVT 
- Kanteling van de werktijden 
 

 Structuur/organisatie 
- Aftreden twee leden van de Raad van Toezicht (de heer G. (Gert) Meijer en de heer H. (Herman) 

Koning) 
- Benoeming twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht per 8 februari: de heer J. (John) van der 

Meulen en de heer A.J. (Arco) Weening 
- Herbenoeming lid Raad van Toezicht mevrouw E.P.J. (Jeannette) Meijer per 31 oktober 
- Instellen twee nieuwe commissies van de Raad van Toezicht (Auditcommissie en Commissie Kwaliteit, 

Personeel en Organisatie) 
- Vertrek en opvolging HRM-manager  
- De controllersrol 
- Werving en selectie nieuwe bestuurder 
- Zelfevaluatie RvT 

 

 Financiën en exploitatie 
- Investeringsbegroting 2016 
- Productie- en formatie-overzichten 
- Begroting 2016 
- Rapportage AO/IC 
- Jaarrekening/Jaardocument 2015 
- Zorginkoop 2017 
- Managementletter 2015 
- Concept-managementletter 2016 
- ORT 
- Risicomanagement 
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Kwaliteit en veiligheid zijn vaste agendapunten op de agenda van de Raad van Toezicht vergaderingen. 
Verder werd in iedere vergadering de schriftelijke rapportage van bestuurder besproken.   
 
 
3. Instemming  
In 2016 heeft de Raad van Toezicht goedgekeurd, dan wel geadviseerd: 

 

Datum Onderwerpen Goedkeuring Advies 

08-02-2016  Rapportage bestuurder (info) 

 Benoeming twee nieuwe RvT-leden (de heer J. (John) van der 
Meulen en de heer A.J. (Arco) Weening) 

 
 

Ja 

 
 
 

04-04-2016  Rapportage bestuurder (info) 

 Jaarplan 

 Scheiding Kwaliteit en Arbo 

 
Ja 
Ja 

 

23-05-2016  Rapportage bestuurder (info) 

 Jaardocument / Jaarrekening  

 Rapportage AO/IC (ter informatie) 

 Managementletter 

 
Ja 
 

Ja 

 
 
 
 

04-07-2016  Rapportage bestuurder (info) 

 Kwaliteitsbeleidsplan 2016-2017 

 Directiebeoordeling (info) 

 Personeels- en opleidingsplan 

 
Ja 
 

Ja 

 

15-09-2016  Rapportage bestuurder (info) 

 Managementletter (info) 

 Verantwoording kwaliteit en Arbo 

  
 
Positief 

31-10-2016  Rapportage bestuurder (info) 

 (Aangepaste) reglementen commissies RvT 

 Herbenoeming lid RvT (mevrouw E.P.J. (Jeannette) Meijer) 

 Vergoeding kilometers RvT per 1 januari 2017 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 

19-12-2016  Rapportage bestuurder (info) 

 Kaderbrief 2017 

 Begroting 2017 

 Klasse-indeling ZM in het kader van de WNT-2 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 

 
 
4. Zorgbrede Governance Code  
De Raad van Toezicht en de bestuurder hanteren de normen van de Good Governance code (ontwikkeld door 
de branche VVT) voor goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over het beleid en 
activiteiten. 
 
De Raad van Toezicht ziet toe op het verloop van de governance processen en of dit goed geregeld is. De 
Raad van Toezicht vindt het belangrijk zich een eigen oordeel te vormen en niet blind te varen op wat de 
bestuurder vertelt. De Raad vergaart derhalve ook zelf veel informatie, onder meer door regulier overleg met 
de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten- en Familieraad. De Raad van Toezicht geeft invulling aan zijn 
taken door middel van regelmatig overleg, waarin de bestuurder informatie geeft en advies vraagt over de 
strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie.  
 
 
5. Verantwoording  
Zorgcentra Meerlanden draagt, zijnde een zorgorganisatie met een bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, zorg voor verantwoorde en resultaatgerichte zorg- en dienstverlening. Dit gebeurt door 
een zorgvuldig opnamebeleid, een nagenoeg 100% productie van alle zorgproducten, een kwalitatief 
verantwoord zorg- en dienstenaanbod en een goed financieel beleid. 
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Zorgcentra Meerlanden betrekt belanghebbenden, zoals de (Centrale) Cliënten- en Familieraad en de 
Ondernemingsraad, bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van haar beleid. In de overlegvergaderingen 
met de Centrale Cliënten- en Familieraad en de Ondernemingsraad worden beleidsontwikkelingen en -
voorstellen ter informatie, advisering, en/of instemming aan deze organen voorgelegd.  
 
Zorgcentra Meerlanden heeft het recht van enquête toegekend aan de Centrale Cliënten- en Familieraad. 
 
Zorgcentra Meerlanden legt jaarlijks verantwoording aan haar belanghebbenden af via het Jaardocument 
Maatschappelijke Verantwoording (MV). In 2016 hebben alle belanghebbenden het Jaardocument MV 2015 
ontvangen dan wel konden zij dit opvragen.                
 
 
6. De Raad van Bestuur 
Regels over de taak en werkwijze, de bezoldiging en openbaar making daarvan, alsmede ten aanzien van 
belangenverstrengelingen met betrekking tot de Raad van Bestuur zijn, volgens de Governance code, 
vastgelegd in het reglement van de Raad van Bestuur.  
 
Ten aanzien van mogelijke belangenverstrengelingen is afgesproken dat alle nevenactiviteiten aan de Raad 
van Toezicht gemeld worden.  
 
Hoewel de bestuurder formeel niet onder de CAO valt, wordt de CAO, voor zowel de honorering als de overige 
arbeidsvoorwaarden, als uitgangspunt genomen. 
 

Bestuurder Bestuursfunctie Nevenfuncties 

De heer J.C.P. van der 
Linden 

Algemeen directeur/bestuurder 
Vanaf januari 2015 

Bestuurslid VBZ 
Directeur Lindenborg 

 
De heer J.C.P. (Jan) van der Linden is sinds 1 januari 2015 algemeen directeur/bestuurder van Zorgcentra 
Meerlanden. In het najaar van 2016 gaf hij aan zijn functie begin 2017 te zullen neerleggen. In verband 
daarmee is een werving- en selectieprocedure gestart om een nieuwe algemeen directeur/bestuurder aan te 
trekken. In februari 2017 is mevrouw I. (Irma) van Weert benoemd tot nieuwe algemeen directeur/bestuurder 
van Zorgcentra Meerlanden. 
 
 
7. Raad van Toezicht: evaluatie 
De taak en werkwijze, benoeming en ontslag, deskundigheid en samenstelling, bezoldiging, onafhankelijkheid 
en belangenverstrengeling ten aanzien van de Raad van Toezicht zijn gewaarborgd via de statuten en het 
reglement van de Raad van Toezicht. 
 
De huidige leden van de Raad van Toezicht hebben geen enkel materieel of immaterieel belang bij Zorgcentra 
Meerlanden. De leden van de Raad van Toezicht genieten een bezoldiging die ruim binnen de grenzen van de 
WNT-2 valt. Reiskosten zijn in 2016 niet vergoed. 
 
Beleidsvoornemens ten aanzien van onder meer strategie en de stand van zaken ten aanzien van interne 
beheersings- en controlesystemen worden tijdens de vergaderingen met de Raad van Toezicht veelal aan de 
hand van een opgestelde rapportage, besproken. Tevens vindt voortdurend afstemming plaats tussen de 
bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht en zo nodig met andere leden van de Raad van 
Toezicht. In 2016 stelde de Raad van Toezicht een tweetal nieuwe commissies in: de Auditcommissie en de 
Commissie Kwaliteit, Personeel en Organisatie. Genoemde commissie hebben alle een eigen reglement. Het 
reglement van de Remuneratiecommissie werd in 2016 op punten aangepast. 
 
In december 2016 heeft de RvT in het kader van Good Governance, zichzelf geëvalueerd onder externe 
begeleiding van de heer Prof. J. Moen. 
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Bijlage 3 Jaarverslag Centrale Cliënten- en Familieraad 2016 
 

 
 

Centrale  Cliënten- en Familieraad Zorgcentra Meerlanden 
 

 
 
Voorwoord 
Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van de Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR) van de R.K. Stichting 
Zorgcentra Meerlanden te Badhoevedorp. Daarin informeren we u kort over wat de CCFR het afgelopen jaar 
vanuit het perspectief van de bewoners en andere gebruikers heeft besproken en aangepakt.  
 
Belangenbehartiging 
De directe belangenbehartiging van de bewoners van onze drie locaties speelt zich uiteraard vooral af op het 
niveau van de lokale cliënten- en familieraden afzonderlijk. Niettemin houdt de bestuurder ook de CCFR als 
geheel globaal op de hoogte van de lokale ontwikkelingen. Dat gebeurt iedere CCFR-vergadering tijdens een 
‘Rondje langs locaties’, waarbij de belangrijkste actuele lokale kwesties steeds kort worden besproken. 
 
Tevredenheid bewoners (CQ) 
De door Facit beschreven aanbevelingen worden besproken in de lokale raden. Nadrukkelijk streven daarbij is 
voortaan ook op alle afzonderlijke onderdelen van het beleid en van de door bewoners ervaren werkelijkheid, 
te komen tot resultaten die minimaal gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde. In de loop van 2016 werd gestart 
om de staalkaart te gebruiken om de kwaliteit van leven van bewoners te gaan meten. In een persoonlijk 
gesprek met bewoner en/of vertegenwoordiger kunnen bepaalde vragen gescoord worden en kan bij volgende 
metingen een vergelijking worden gemaakt. Doel is om uiteindelijk de kwaliteit van leven van de bewoner te 
verbeteren. 
 
Extramuraal 
In het kader van de Wet langdurige zorg werden tal van nieuwe initiatieven ontplooid, zowel in de extramurale 
zorg (zorg voor mensen thuis in de omgeving van de locaties) als ook in de vorm van diensten en activiteiten in 
de zogenaamde WOC’s (WijkOntmoetingsCentra). Van themadiners, tot high tea, van bingo tot workshops, de 
WOC’s zijn steeds meer het bruisende hart van de locaties. Om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen 
kon en kan men onder andere gebruik (blijven) maken van alarmeringssystemen, maaltijddiensten, 
reparatieservice en wijkverpleging. Ook Alzheimer Cafés en andere informatieavonden voor ouderen werden 
goed bezocht. De CCFR steunt dergelijke extramurale initiatieven van harte.  
 
Functioneren CCFR 
In de loop van het verslagjaar is opnieuw in totaal 6 maal overleg gevoerd met de bestuurder van Zorgcentra 
Meerlanden. Ook zijn er, samen met de bestuurder, twee bezoeken gebracht aan bijeenkomsten, 
georganiseerd door het Zorgkantoor; de aanwezigheid van de CCFR werd zeer op prijs gesteld en getuigt van 
de grote betrokkenheid van de raad. Daarnaast werd een landelijke themabijeenkomst van het Ministerie van 
VWS bezocht die plaatsvond in De Meerstede. Ook met de Raad van Toezicht van Zorgcentra Meerlanden 
heeft de CCFR jaarlijks inhoudelijk overleg. Deze keer was dat in mei 2016, toen de jaarrekening en het 
jaardocument werden besproken en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.  
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Eind van het jaar heeft de Raad van Toezicht de CCFR ingeschakeld bij de beoordeling van het functieprofiel 
voor de nieuwe bestuurder en een gesprek met de overgebleven kandidate voor de vervulling van de functie 
van bestuurder. De kandidate, Irma van Weert, werd door de CCFR benoembaar geacht. 
 
Innovatie 
Zorgcentra Meerlanden heeft ook in 2016 gewerkt met zogenaamde verbeterteams, het Leerplein voor 
mantelzorgers en vrijwilligers en het programma Vitaliteit en bewegen. Hiermee werd het beleid uit het 
voorgaande jaar voortgezet.  
  
Kwaliteit 
Het onderwerp kwaliteit kwam ook dit jaar weer uitgebreid aan de orde. Onder andere de aanpak en planning 
HKZ, het beleidsplan Kwaliteit en Arbokwaliteit, MIC-overzichten, het Kwaliteitskader, terugkoppeling uit de 
auditcommissie kwaliteit RvT, mondzorg en de taken en verantwoordelijkheden mantelzorgers zijn besproken.  
 
Financiën 
De CCFR is gevraagd in te stemmen met de verdeling van de extra middelen die beschikbaar werden gesteld 
in een verhouding van 65% voor dagbesteding en 35% voor deskundigheidsbevordering; de CCFR heeft hier 
mee ingestemd. Ook met de jaarrekening en het jaardocument heeft de CCFR in een laat stadium ingestemd.  
 

Samenstelling van de CCFR is per 31 december 2016 als volgt: 

Algemeen 

 de heer T. van Poeteren (onafhankelijk lid – voorzitter CCFR) 

 mevrouw P. Timmerman (secretariële ondersteuning - notulist) 
 
De Meerstede 

o mevrouw A.C. Kronenburg- Jager (voorzitter CFR – lid CCFR) 
o de heer H. van Rooijen (lid CFR – lid CCFR) 
 

De Meerwende  
o de heer J.M. Hoedemaker (voorzitter CFR – lid CCFR) 
o de heer W.N. Schoutendorp (secretaris CFR – secretaris CCFR) 
o mevrouw J. Heijma – van der Pouw Kraan (penningmeester CFR – plaatsvervangend lid CCFR) 

 
‘t Kloosterhof 

o de heer A. H, Buijs (voorzitter CFR – lid CCFR) 
o mevrouw W. van Leeuwen (lid CFR – lid CCFR) 

 
Tot slot 
Enigszins zorgwekkend blijft de continuïteit van de lokale CFR en CCFR. Het vinden van energieke en 
capabele opvolgers zal niet steeds heel gemakkelijk blijken. Vanwege de veelal hogere zorgzwaarte (PG) van 
onze bewoners, zal steeds meer een beroep moeten worden gedaan op kinderen en/of familieleden van 
bewoners voor het op peil houden van de medezeggenschap van bewoners. 
 
 
Badhoevedorp, 25 april 2017, T. van Poeteren, voorzitter 
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Besproken onderwerpen CCFR-vergaderingen 2015, inclusief instemming danwel advies 
 
 

 
In het verslagjaar heeft de CCFR geen verzwaard advies gegeven.  
  

Datum Onderwerpen Instemming Advies 

8-2-2016  Uitkomsten CQ (akkoord onder voorwaarden vervolg)   

 Management Letter (Ter informatie) 

 
  

4-4-2016  Contract behandeldienst 

 Extra middelen deskundigheidsbevordering en 
dagbesteding, Instemming met verhouding 65% voor 
dagbesteding en 35% voor deskundigheidsbevordering 

 Voortgang zelforganisatie (Ter informatie) 

 Aanpak ziekteverzuim afd. Somatiek Meerstede 

 Beleidsplan Kwaliteit en Arbokwaliteit 

 Aanpak en planning HKZ 

Ja 
Ja 
 
 
 

Ja 
Ja 
Ja 

 

23-5-2016 Gezamenlijke vergadering RvT, OR en CCFR 

 Jaarrekening en jaardocument 

 Terugblik 2016 

 Kwaliteit en veiligheid 

 Personele aangelegenheden: kanteling werktijden 

 
Ja 

 

11-7-2016  Verwacht resultaat t/m mei (Ter informatie) 

 Voortgang ontwikkelplannen (Ter informatie)  

 Rolverdeling (werkgroepen) binnen CCFR 
(akkoord/vastgesteld) 

  
 

  

8-9-2016  Evaluatie receptietijden (akkoord/vastgesteld) 

 Financiën: managementrapportage (Ter informatie) 

 Jaarplan 2016: 1e helft 2016 (Ter informatie) 

 MIC-rapportage 1e helft 2016 (Ter informatie) 

 Regeling waskosten (Ter voorbereiding voor instemming) 

 Terugkoppeling inkoopgesprek (Ter informatie) 

 
  
 
  
  
  
  

20-10-2016  Zorginkoop 2017  

 Evaluatie receptietijden (akkoord) 

 Kwaliteitskader (beleidsplan kwaliteit en arbo) 

 Auditcommissie kwaliteit RvT (Ter informatie) 

 HKZ verantwoording 1e halfjaar (Ter informatie) 

 Evaluatie facilitair (akkoord) 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

 

  

2-12-2016  Geriatrische Revalidatie 

 Waskostenregeling 

 Kaderbrief (Ter informatie) 

 Begroting CCFR 2017 

 Kwaliteit: mondzorg, taken en verantwoordelijkheden 
mantelzorgers (Ter informatie en voorbereiding voor 
instemming) 

 Auditcommissie kwaliteit (terugkoppeling KPO) 

Ja 
Ja 
 

Ja 
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Bijlage 4 Jaarverslag Ondernemingsraad 2016 
 

 
 

1. Inleiding 
In het Jaarverslag wordt uiteen gezet met welke activiteiten de Ondernemingsraad zich in 2016 heeft 
beziggehouden en tevens worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. 
 
 
2. Samenstelling  
Namens De Meerstede zijn vertegenwoordigd: 

 Maartje van de Graaf,  voorzitter 

 Anja Wals,   lid  
 
Namens De Meerwende zijn vertegenwoordigd: 

 Coos Jongeneelen,  lid 

 Afra van Wijk,   lid 

 Adrie van Es,   Secretaris 
 
Namens ’t Kloosterhof: 

 Anita Schockman,  lid 

 Ingrid de Bruin,   lid 
 
 
3. Vergaderfrequentie 
 
Overlegvergaderingen 
De Ondernemingsraad is in een overlegvergadering met de bestuurder in het verslagjaar 2016 6 keer bijeen 
gekomen. Er werd in het kader van Good Governance een (extra) vergadering gehouden met de RvT.   
 
OR-vergaderingen 
De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar 2016 zonder aanwezigheid van de bestuurder 6 keer met elkaar 
gesproken. Dit overleg vond in de ochtend plaats op dezelfde dag als het overleg met de bestuurder. 
 
Training OR 
De OR heeft in 2016 een training gevolgd over kanteling werktijden en medezeggenschap.  
 
 
4. Visie/Missie Ondernemingsraad 
RK Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft een Ondernemingsraad, waarin formeel 7 leden zitting hebben. De 
zittingstermijn loopt van november 2015 tot november 2018. De OR wil een zo breed mogelijke afspiegeling 
van de organisatie zijn en streeft ernaar uit zowel facilitaire als zorg disciplines vertegenwoordigers te hebben. 
Tevens zijn alle locaties vertegenwoordigd. In zijn Visie/Missie geeft de OR weer waarvoor zij staat: 
 
Visie 
De OR is de vertegenwoordiger van alle medewerkers van de RK stichting Zorgcentra Meerlanden. 
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Missie 
De OR vertegenwoordigt conform de wet alle medewerkers door gevraagd en ongevraagd advies te geven 
aan de Raad van Bestuur en Managementteam. Hierbij staan de volgende kernwaardes centraal: 

 arbeidsomstandigheden 

 betrokkenheid 

 communicatie 

 informatie 

 motivatie 

 teamwork 

 toekomstgerichtheid 

 veiligheid 

 werkgelegenheid 

 werken aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap 
 
 
5. Besproken onderwerpen inclusief instemming/goedkeuring  
De Ondernemingsraadvergadering kent, naast de standaard agenda punten, ook een aantal inhoudelijke vaste 
agenda punten, te weten arbobeleid, personeelsbeleid, beleid/structuur, omgaan met agressie en 
kwaliteitsbeleid. 

Datum Onderwerpen Instemming Advies 

4-2-2016  Uitkomsten CQ (info) 

 Management letter (info) 

 Jaarplannen A3-methodiek (info) 

 Kanteling werktijden, terugkoppeling training OR  

 Terugkoppeling kennismakingsgesprek nieuwe voorzitter RvT  

  

31-3-2016  Verwacht resultaat 2015 en resultaten eerste maanden 2016 (info) 

 Strategisch opleidingsplan 2016 (bespreking) 

 Bespreking plan deskundigheidsbevordering en dagbesteding  

 Voortgang zelforganisatie (bespreking) 

 Kanteling werktijden (bespreking) 

 Aanpak ziekteverzuim somatiek Meerstede (bespreking) 

 Beleidsplan Kwaliteit en Arbokwaliteit 2016 (bespreking) 

 Samenvatting metingen kwaliteit 2015 (brieven aan bewoners) (info) 

 Aanpak en planning HKZ (info) 

 
Ja 
Ja 
 
 
 

Ja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23-5-2016 Gezamenlijke vergadering RvT, OR en CCFR 

 Jaarrekening en jaardocument (instemming) 

 Terugblik 2016 (bespreking) 

 Kwaliteit en veiligheid (bespreking) 

 Personele aangelegenheden: kanteling werktijden (bespreking) 

 
Ja 
 
 

 

7-7-2016  Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid (info) 

 Innovatie (info) 

 Integrale aanpak (info) 

 Zelforganisatie (info) 

 
 

 

8-9-2016  Bedrijfsongevallen 2015 (bespreking) 

 jaarplan arbo Q1 en Q2 (bespreking) 

 Managementrapportage t/m juni (info) 

 Verzuimcijfers juni en juli 2016 (info) 

 Jaarplan 2016 1e helft 2016 (info) 

 Vitaal en bewegen (op verzoek OR, bespreking) 

 Kanteling werktijden (op verzoek OR, bespreking) 

 Situatie somatiek Meerstede en Meerwende (op verzoek OR, 
bespreking) 
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27-10-2016  Extra middelen Deskundigheidsbevordering en dagbesteding 
(bespreking) 

 Bijpraten zorginkoop 2017 (bespreking)  

 Kanteling werktijden (bespreking) 

 Kwaliteit van zorg  

 verantwoording Arbo t.m. Q3 (bespreking) 

 verantwoording Kwaliteit t.m. Q3 (bespreking) 

 Auditcommissie Kwaliteit RVT (bespreking) 

  

15-12-2016  Cao VVT en Kanteling werktijden (bespreking) 

 Kaderbrief met uitgangspunten (instemming) 

 Begroting 2017 (instemming) 

 Strategisch personeelsplan en Strategisch Opleidingsplan (advies) 

 Wasvoorziening Zorgcentra Meerlanden (instemming) 

 Revalidatie (instemming) 

 
Ja 
Ja 
 

Ja 
Ja 

 
 
 

Ja 

 
  

6. Overige onderwerpen  
In een rondje langs de locaties is iedere vergadering het wel een wee van de verschillende locaties besproken. 
 
De Ondernemingsraad is voor de personeelsleden te bereiken via de postbussen die hangen/staan in de 
personeelsruimtes en via e-mail: COR@zorgcentra-meerlanden.nl. 
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