
1 

Jaarverslag 

Amerpoort 2016 



2

Bestuursverslag 

Amerpoort 2016 



3



4 

Inhoud 
1. Uitgangspunten van de verslaglegging ......................................................................... 6
2. Profiel van de organisatie ............................................................................................... 7

2.1 Structuur van het concern........................................................................................... 7 
2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten .......................................... 9 
2.3 Samenwerkingspartners ........................................................................................... 10 
2.4    Fondsen en vrienden ............................................................................................... 11 

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ............................................................................ 12
3.1 Normen voor goed bestuur ....................................................................................... 12 
3.2 Raad van Bestuur ..................................................................................................... 12 
3.3 Raad van Toezicht.................................................................................................... 13 
3.4 Bedrijfsvoering: planning & control cyclus ................................................................. 17 

4. Beleid, inspanningen en prestaties .............................................................................. 19
4.1 Algemeen beleid ....................................................................................................... 19 
4.2 Onderzoek binnen Amerpoort ................................................................................... 20 
4.3 Kwaliteitsbeleid ......................................................................................................... 21 
4.4 Personeelsbeleid ...................................................................................................... 26 
4.5 Financieel beleid ...................................................................................................... 28 
4.6 Vooruitblik 2017 ........................................................................................................ 30 

Bijlage 1 Organogram 2016 ............................................................................................... 31 
Bijlage 2 Nevenfuncties Raad van Toezicht ..................................................................... 31 
Bijlage 3 overzicht agendapunten Raad van Toezicht en commissies .......................... 34 
5. Jaarrekening 2016………………………………………………………………………………35



5 

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking 

Naast het leveren van kwalitatief goede zorg aan cliënten bij Amerpoort ging aandacht naar 

het verder toekomstbestendig maken van de organisatie. Centraal in de visienota Buitenste 

Binnen staat de missie van Amerpoort: samen werken aan een goed leven voor mensen met 

een beperking. Samen benadrukt dat we het, nog sterker dan voorheen, met z’n allen doen.  

Buitenste Binnen geeft aan welke beweging we maken. Nog meer dan voorheen willen we de 

buitenwereld binnenhalen om samen te werken aan het goede leven van cliënten. En meer 

dan ooit willen we – van binnen naar buiten – de samenleving opzoeken. Binnen en buiten 

zijn werelden die elkaar nodig hebben en hopelijk steeds meer naar elkaar toe groeien. 

Samen met begeleiders, familie, vrijwilligers, buren, bedrijven, partners en kennisinstituten 

bieden we cliënten de mogelijkheid mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te 

leveren aan de samenleving.  

Buitenste Binnen verwoordt ook dat we het écht anders gaan doen: met meer ruimte en 

verantwoordelijkheid voor medewerkers en nieuwe initiatieven en nog meer samen met de 

cliënt en zijn netwerk.  

De missie, klant- en werkwaarden en het toekomstbeeld geven samen vorm aan de visie van 

Amerpoort. De werkwaarden – Ondernemend, Open, Nieuwsgierig en Samenwerkend – 

geven medewerkers richting hoe zij vanuit het perspectief van Buitenste Binnen dienen te 

handelen.  

In het afgelopen jaar hebben we een stevig fundament gelegd om de visie te realiseren. We 

hebben stappen gezet in het taakvolwassen werken. Een andere belangrijke ontwikkeling is 

de start met de werkwijze Dialoog over Kwaliteit: praten over een goed leven. Dit draait om 

het luisteren en kijken naar wat cliënten, verwanten en medewerkers ervaren en meemaken; 

waar ze tevreden over zijn en wat ze anders of beter willen. Veel deelnemers zijn 

enthousiast; begeleiders leren opnieuw kijken naar hoe ze hun werk doen, cliënten en 

verwanten voelen zich meer gehoord en gezien. Er is meer begrip en vertrouwen ontstaan 

tussen begeleiders en verwanten en tussen begeleiders onderling. En iedereen voelt een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om zaken te verbeteren. Alle teams die hebben 

meegedaan, gingen aan de slag met de verbetervoorstellen. De komende jaren doorloopt elk 

team het traject van Dialoog over Kwaliteit. 

Buitenste Binnen liep tot eind 2016. Daarom zijn we medio 2016 gestart met het proces voor 

het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. De aandacht ligt op het verder implementeren en 

borgen van de koers zoals die is uitgezet met Buitenste Binnen. Het heet dan ook Buitenste 

Binnen: werk in uitvoering. Daarnaast kijkt Amerpoort voortdurend hoe zij kan inspelen op 

veranderende en nieuwe zorgvragen. 

P.G.M. Willems, 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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1. Uitgangspunten van de verslaglegging

In dit jaarverslag legt Amerpoort verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. 

Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) ressorteert onder  

Stichting Amerpoort, met een personele unie van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 

van Amerpoort. Beide stichtingen stellen voor 2016 een eigen jaarverslag op. Omdat er een 

bestuurlijke eenheid tussen Stichting Amerpoort en SBZ is, vindt consolidatie van de 

jaarrekening SBZ plaats op concernniveau Amerpoort. Het jaarverslag van Amerpoort en 

SBZ betreft de formele verantwoording over de prestaties.  

Ook dit jaarverslag beperkt zich alleen tot deze formele kant. Daarnaast blikt Amerpoort op 

verschillende manieren terug op 2016. Voorbeelden hiervan zijn het Jaarbeeld 2016 en het 

digitale magazine Amerzine. Hiermee communiceren we naar onze cliënten, verwanten, 

medewerkers en belangrijke externe stakeholders.  
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2. Profiel van de organisatie

Amerpoort biedt een breed pakket van zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke 

beperking. Zij kunnen bij Amerpoort terecht voor een uiteenlopend aanbod voor jong tot oud 

met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking.  

Amerpoort heeft onder meer de volgende functies geleverd: 
- Begeleiding 
- Behandeling 
- Persoonlijke verzorging 
- Verblijf  
- Verpleging  

Een belangrijk deel van de zorg wordt via Zorg in Natura (ZiN) geleverd binnen de Wlz, Wmo 

en Jeugdwet. Daarnaast wordt ook een deel in de vorm van persoonsgebonden budget 

(PGB) geleverd. 

In 2016 maakten circa 2.488 mensen met een verstandelijke beperking gebruik van de 

diensten van Amerpoort, verspreid over ongeveer 350 locaties in de regio’s Utrecht, 

Flevoland en ‘t Gooi. 

Algemene identificatiegegevens 
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Amerpoort 

Adres Nieuwenoordlaan 12 

Postcode 3744 PA 

Plaats Baarn 

Telefoonnummer 035 647 5555 

Identificatienummer(s) NZa 600/840 

Nummer Kamer van Koophandel 32099806 

E-mailadres info@amerpoort.nl 

Internetpagina www.amerpoort.nl 

2.1 Structuur van het concern 

Rechtsvorm en bestuursmodel 

Het concern Amerpoort is een stichting en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-

model, zoals neergelegd in de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Bestuur is 

eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van 

Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en het beleid van de Raad van 

Bestuur.  

SBZ ressorteert onder de Stichting Amerpoort, met een personele unie van de Raad van 

Bestuur en Raad van Toezicht van Amerpoort. Deze structuur laat zich als volgt visualiseren. 

De stippellijn geeft de personele unie aan (bestaande uit dezelfde personen): 

 RvT 

Stichting 
Amerpoort 

Stichting SBZ 

RvT 

RvB RvB 

mailto:info@amerpoort.nl
http://www.amerpoort.nl/
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Organisatiestructuur 

Amerpoort is ingedeeld in twee divisies, een expertisecentrum en drie ondersteunende 

diensten1. De divisiedirecteuren, de directeur expertisecentrum en de directeuren van de 

diensten zijn integraal verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied. Tezamen met de 

bestuurder en de manager communicatie vormen zij het Managementteam.  

Op grond van de statuten en het bestuursreglement van de stichting is besluitvorming voor 

de organisatie als geheel voorbehouden aan de Raad van Bestuur. Voor een aantal 

onderwerpen is op grond van de statuten aanvullende goedkeuring van de Raad van 

Toezicht vereist. Het managementteam wordt door middel van periodieke vergaderingen in 

kennis gesteld van genomen besluiten. Zie bijlage 1 voor het organogram. 

 

Besturingsfilosofie 

Amerpoort hanteert als besturingsfilosofie integraal management. Dit is als volgt 

omschreven: 

 

Amerpoort stelt de cliënt centraal. We begeleiden de cliënt op een passende, professionele 

manier. De verschillende vormen van ondersteuning hangen nauw samen. Onze systemen 

en procedures sluiten daarbij aan.  

 

Amerpoort legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Managers hebben ruimte om 

hun eigen beleid vorm te geven, en leggen hiervan verantwoordelijkheid af op basis van 

heldere kaders. Deze werkwijze zet medewerkers in hun kracht en is daarmee in het belang 

van de cliënten. Dit ondersteunt ook taakvolwassen werken.  

 

Medezeggenschapsstructuur 

 

Medezeggenschap cliënten 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is het medezeggenschapsorgaan, zoals bedoeld in de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), dat is belast met de behartiging van 

de algemene belangen van cliënten op stichtingsniveau. Cliënten en hun vertegenwoordigers 

hebben zitting in respectievelijk een deelraad cliënten en een deelraad verwanten. De CCR 

maakt na afloop van het kalenderjaar een verslag van zijn werkzaamheden.  

 

Naast de CCR zijn er binnen Amerpoort lokale cliëntenraden actief, ondersteund door 

coaches. De lokale raden overleggen met de betrokken manager. Ook zijn er nog 

verschillende informele vormen van medezeggenschap, zoals huiskamer overleggen en 

klankbordgroepen. 

 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig vertegenwoordigend orgaan met eigen 

bevoegdheden, ontleend aan de WOR, de CAO Gehandicaptenzorg en het OR-reglement. 

De raad stelt de belangen van de werknemers voorop, zonder het werkgeversbelang uit het 

oog te verliezen. De OR heeft een vaste commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en 

Milieu (VGWM) en een vaste commissie voor financieel-economische zaken (FEC). De OR 

maakt na afloop van het kalenderjaar een verslag van zijn werkzaamheden.  

                                                
1 Op 1 januari 2017 is de nieuwe hoofdstructuur ingegaan waarbij de drie ondersteunende diensten 
zijn samen gegaan in een eenheid serviceorganisatie en een eenheid concerncontrol. 
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2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Kerngegevens 2016 Aantal/bedrag 

Cliënten per einde verslagjaar  Aantal 

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding  

951 

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding  

215 

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)  

33 

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of 

dagbesteding op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet 

opgenomen in een instelling) 

1.289 

Capaciteit Aantal 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 

verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen  

1.244 

Productie gedurende het verslagjaar  

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding  

349.595 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 

73.450 

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 

12.685 

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie BGG)  

115.627 

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de 

functie BGG en WMO-zorg) 

47.540 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

 

2.575 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

 

1.650 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's 

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 

138.286.061 

 

Waarvan wettelijk budget voor Wlz-zorg, exclusief subsidies  

124.409.461 

 

Waarvan opbrengsten uit hoofde van Wmo / Jeugdwet 

5.158.165 

 

 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 

8.718.435 
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2.3 Samenwerkingspartners 

Uit een marktanalyse blijkt dat Amerpoort zich open en samenwerkend opstelt: we werken 
veel samen met andere (maatschappelijke) organisaties met als doel onze belangrijkste 
stakeholder, de cliënt, zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het gaat om samenwerking 
met vanzelfsprekende partners als het zorgkantoor, de VGN, de inspectie, gemeenten en 
andere zorgaanbieders, maar ook met particuliere initiatieven, ketenpartners en kleinere 
aanbieders. We evalueren de samenwerking tijdens stakeholdergesprekken. Enkele 
voorbeelden van samenwerkingspartners:  
 
Carante Groep 
Amerpoort is onderdeel van Carante Groep, een samenwerkingsverband van regionaal 
verankerde autonome organisaties in de zorg. De organisaties opereren vanuit een 
gemeenschappelijke maatschappelijke doelstelling: het op maat begeleiden en ondersteunen 
van cliënten. De organisaties kiezen voor bedrijfskundige samenwerking vanuit de 
overtuiging: goede kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Daarnaast delen organisaties 
kennis op het gebied van bedrijfsvoering en zorgontwikkeling. 

 
Particuliere initiatieven 
Kenmerkend voor de initiatieven is dat ouders, verwanten en toekomstige bewoners een 
nadrukkelijke rol spelen. Er is sprake van een goed samenspel van bestuur, bewoners, 
verwanten, vrijwilligers en Amerpoort. Particuliere wooninitiatieven vragen ondersteuning op 
maat. Dit wordt in nauw overleg met betrokkenen in het initiatief georganiseerd. Aan de ene 
kant levert een particulier initiatief  een grote mate van zeggenschap op, aan de andere kant 
is op de achtergrond Amerpoort met professionele en betrokken medewerkers aanwezig. Bij 
Amerpoort is adequate kennis beschikbaar. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van de zorg van 
hoog niveau en is Amerpoort volledig transparant. 

Reinaerde 
Reinaerde is een collega-organisatie van Amerpoort die mensen met een beperking 
ondersteunt. Amerpoort en Reinaerde beschikken over een gezamenlijke afdeling 
Informatisering en Automatisering (I&A) die informatiebeleid ontwikkelt en ondersteunt. Deze 
afdeling zorgt ook voor het beheersbaar veranderen en beheert de technische infrastructuur.  
 

Sherpa 
Sherpa is een collega-organisatie van Amerpoort die diensten levert aan cliënten met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Amerpoort en Sherpa hebben gezamenlijk een 
gezondheidscentrum dat primaire eerstelijns gezondheidszorg biedt aan bewoners op de 
locaties Nieuwenoord en Eemeroord (Sherpa). Aan het gezondheidscentrum zijn artsen, 
verpleegkundigen en diverse zorgprofessionals verbonden.  

 

Tergooi 

Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) is een instelling voor 

medische specialistische zorg die ressorteert onder Amerpoort. De stichting biedt 

poliklinische neurologische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Een 

belangrijke samenwerkingspartner is Tergooi, in het bijzonder de Maatschap Neurologie. 
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2.4 Fondsen en vrienden 

Een divers scala aan fondsen en vriendenstichtingen ondersteunt het werk binnen 

Amerpoort: 

- Stichting Vrienden van Christophorus is in 2001 opgericht om financieel bij te 

springen en extra’s zoals vakanties, spelmateriaal en bijzondere activiteiten te 

financieren. 

- Stichting Vrienden van Amerpoort richt zich op de ontwikkeling van (ICT) middelen ter 

ondersteuning van de cliënt. 

- Stichting Vrienden van Theater Totaal verstrekt voorzieningen en activiteiten in 

materiële en immateriële zin op het gebied van allerlei kunst(uitings)vormen. Ook 

bevordert ze ontwikkelingen ten behoeve van de huidige en potentiële 

kunstbeoefenaars, die Stichting Theater Totaal zelf niet of ten dele uit de beschikbare 

middelen kan vergoeden.  

- Stichting Nieuwenoord-Fonds is een solidariteitsfonds voor initiatieven op het gebied 

van ontspanning en recreatie die het leven van cliënten op het terrein Nieuwenoord 

verrijken en die niet uit de reguliere gelden betaald kunnen worden. 

- Stichting Mr. C.W.F.H. Van den Muijsenbergh-Fonds verleent financiële steun aan 

instanties die zich ten doel stellen mensen met een verstandelijke beperking de 

mogelijkheid te bieden optimaal te leven en zich optimaal te ontwikkelen.  
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3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering  

 
3.1 Normen voor goed bestuur  

Amerpoort conformeert zich aan de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode. Dit 

vertaalt zich in corporate governance-principes die zijn neergelegd in: 

 

- de Statuten; 

- het Reglement van de Raad van Bestuur; 

- het Reglement van de Raad van Toezicht; 

- de Profielschets van de Raad van Toezicht; 

- het Informatieprotocol. 

 

Deze documenten worden herzien en opnieuw vastgesteld als een gewijzigde 

Governancecode hierom vraagt.2 

 
3.2 Raad van Bestuur  

Amerpoort kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB), in de functie van bestuurder. De 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvB zijn neergelegd in een reglement. De 

samenstelling van de RvB in 2016 betreft: 

 

Naam Bestuurs 

functie 

Nevenfuncties 

Dhr. Drs. P.G.M. Willems 

(geboren 1958) 

Bestuurder - Bestuurder Stichting Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (SBZ)  

- Vicevoorzitter Carante Groep 

- Voorzitter Bestuur Utrechtzorg  

- Voorzitter bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 

 

Het jaarlijks functioneringsgesprek 2016 tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht 

(RvT) had plaats op 18 februari 2016. Met het oog daarop voerden de leden van de 

benoemings- en honoreringscommissie van de RvT gesprekken met een afvaardiging van 

het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad (deelraad cliënten 

en deelraad verwanten). Onderwerpen van gesprek waren het herontwerpproces, meer 

specifiek de hoofdstructuur van de ondersteunende diensten en de ontwikkeling naar de 

serviceorganisatie, de samenwerking met de medezeggenschap en het 

stakeholdermanagement. 

 

Ten aanzien van de bezoldiging zijn geen wijzigingen afgesproken. De bedragen en 

componenten van de bezoldiging zjin verantwoord in de jaarrekening. De Raad van Toezicht 

heeft in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) op grond van de Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp de WNT-klasse voor 2016 

vastgesteld op klasse III. In het kader van de WNT is op de arbeidsovereenkomst van de 

bestuurder het overgangsrecht van toepassing. 

 

                                                
2 Per 1 januari 2017 is de governancecode zorg van kracht. Naar aanleiding hiervan worden in 2017 
zaken waar nodig geactualiseerd  
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De RvT heeft geconstateerd dat van belangenverstrengeling geen sprake is en dat de 

bestuurder de raad tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitoefening van 

het toezicht. 

 

Noot: De leden van het Managementteam zijn in het verleden als topfunctionaris in de WNT-
verantwoording opgenomen. Omdat de leden van het Managementteam uitsluitend een adviserende 
rol hebben en de bestuurder de besluiten neemt, is in 2016 besloten dat alleen de Bestuurder als 
topfunctionaris wordt gekwalificeerd conform de WNT. De aanpassing van deze omissie leidt niet tot 
onverschuldigde betalingen. 

 
3.3 Raad van Toezicht  

Taak en werkwijze 

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang 

van zaken in de organisatie en de daarmee verbonden onderneming. Ook staat hij de 

bestuurder met raad ter zijde.  

 

De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en weegt 

daartoe de belangen van de organisatie en betrokkenen af. De raad is verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van zijn eigen functioneren en heeft taak en werkwijze vastgelegd in het 

Reglement Raad van Toezicht. 

 

Op grond van artikel 6 lid 2 van de statuten is goedkeuring van de RvT benodigd aangaande 

een aantal specifieke bestuursbesluiten. 

 

Onafhankelijkheid  

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk 

deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

 

In het kader van deze onafhankelijkheid is er elk jaar een evaluatie. De RvT gebruikt het ene 

jaar een eigen zelfevaluatie en kiest het andere jaar voor een externe evaluatie. In 2016 is de 

zelfevaluatie als instrument gebruikt. Onderwerpen waren het eigen functioneren, de 

onderlinge samenwerking en de dialoog met de bestuurder over onder meer de lange termijn 

strategie. Naar aanleiding hiervan heeft de raad verbeterafspraken gemaakt.  

 

Samenstelling 

De Profielschets voor de Raad van Toezicht van Amerpoort omschrijft de 

kwalificatievereisten voor en de competenties van de individuele leden van de RvT en de 

randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel. In de Profielschets staat ook 

dat tenminste één lid van de raad beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg. In de 

huidige samenstelling van de raad is dat in ruime mate het geval. 
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Naam  Rol  Eerste benoeming/ 

moment van aftreden 

Dhr. Drs. J.F. de Beer 

(geboren 1950) 

 

 

 Voorzitter  

 Lid Benoemings- en 

Honoreringscommissie 

01-01-2011/ 

31-12-2018 

n.h. 

Dhr. J.M. Tromp, arts 

(geboren 1946) 

 

 

 Vicevoorzitter Raad van Toezicht  

 Voorzitter auditcommissie 

Kwaliteit en Veiligheid van Zorg 

01-01-2011/ 

31-12-20173 

n.h. 

Mw. Drs. Th. van den Hurk 

(geboren 1955) 

 

 

 Lid Raad van Toezicht 

 Voorzitter Benoemings- en 

Honoreringscommissie 

 Lid auditcommissie Bedrijfsvoering 

en Huisvesting 

01-01-2011/ 

31-12-2018 

n.h. 

Mw. Prof. Dr. A.P. Nieboer 

(geboren 1966) 

 Lid Raad van Toezicht 

 Lid auditcommissie Kwaliteit en 

Veiligheid van Zorg 

01-01-2016/ 

31-12-2020 

h. 

Dhr. R. Rötscheid 

(geboren 1957) 

 

 

 Lid Raad van Toezicht 

 Voorzitter auditcommissie 

Bedrijfsvoering en Huisvesting 

01-01-2011/ 

31-12-2018 

n.h. 

 

In bijlage 2 staat de tabel met nevenfuncties van de RvT-leden. 

 

Bezoldiging  

De voorzitter van de RvT ontving in 2016 een honorering van € 18.125 bruto. De leden van 

de RvT ontvingen € 14.500 bruto. Deze honorering is inclusief de vergoeding voor hun werk 

voor de commissies van de raad en de werkzaamheden voor SBZ.  

 

Resultaten Raad van Toezicht 

De RvT kwam in 2016 zes keer bijeen in een reguliere vergadering in aanwezigheid van de 

bestuurder. Onderwerpen waren, naast zaken geagendeerd door de verschillende 

commissies, onder meer: 

- Algemene ontwikkelingen binnen Wlz, Wmo en Jeugdwet; 

- Governancecode; 

- Ontwikkelproces taakvolwassen teams en Dialoog over Kwaliteit; 

- Stakeholderbeleid; 

- Vormgeving expertisecentrum; 

- Vormgeving ondersteunende diensten en de bijpassende hoofdstructuur. 

 

In bijlage 3: een tabel met de onderwerpen in de vergaderingen van de RvT. 

                                                
3 Dhr. Tromp was in eerste instantie voor een kortere periode herbenoemd om te zorgen voor een goede spreiding van vertrek 

van RvT leden. Omdat dit zou betekenen dat in korte tijd beide leden van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid vervangen 
worden, heeft de RvT – met zijn instemming - besloten de termijn van dhr. Tromp te verlengen tot 31-12-2017 en zo de 
continuïteit in de auditcommissie kwaliteit en veiligheid beter te borgen. In het kader van de overdracht heeft mevrouw Nieboer 
vanaf tweede kwartaal 2017 het voorzitterschap van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid overgenomen. 
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De RvT gaf verder haar goedkeuring aan: 

 

- de jaarrekening 2015 

- het jaarverslag 2015 

- het treasury statuut 

- het financieringsplan 

- de begroting 2016 

 

De raad constateerde verder dat in 2016: 

 

- geen sprake is van belangenverstrengeling voor elk lid afzonderlijk; 

- de bezoldiging van de leden conform de Wet Normering Topinkomens is. 

 

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de RvT en het Managementteam had plaats op 
21 april 2016. Er zijn werkbezoeken afgelegd op verschillende locaties in Utrecht. Locatie 
Ameland is een woonvoorziening voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking en psychiatrische problematiek (LVB+). Parkwijk is een woonlocatie in Leidsche 
Rijn voor gezinnen waarvan de ouders een licht verstandelijke beperking hebben. Op het 
moment dat de gezinnen zelfstandig met ambulante begeleiding kunnen wonen, stromen zij 
door naar een andere locatie. Tijdens het werkbezoek ging de RvT in gesprek met cliënten. 

 

Ook dit jaar heeft een delegatie van de RvT een overlegvergadering van de 

Ondernemingsraad (OR) met de bestuurder bijgewoond. Hetzelfde geldt voor de Centrale 

Cliëntenraad, deelraad verwanten. Op beide agenda’s stond de evaluatie van het 

herontwerpproces. In een prettige sfeer hebben de deelnemers aan het gesprek hierover van 

gedachten gewisseld.  

 

Aandachtspunten voor 2017 

Amerpoort ligt op koers met het herontwerpproces; voor de nabije jaren ligt de focus op 

implementatie en borging. Tegelijkertijd zijn er verschillende trends en ontwikkelingen die op 

langere termijn invloed hebben op Amerpoort. De meerjarenprognose en het vastgoedbeleid 

worden geactualiseerd. De RvT gaat hierover in 2017 verder in gesprek met de RvB. 

 

Commissies 

De vaste commissies bevorderen een goede informatievoorziening aan de RvT. Zij 

ondersteunen en adviseren de raad bij de onafhankelijke uitvoering van het toezicht. 

 

Benoemings- en honoreringscommissie 

De benoemings- en honoreringscommissie heeft voorstellen gedaan aan de raad over: 

   

- Bezoldiging 2016/2017 

- Samenstelling RvT voor 2018 en verder  

- Voorbereiding werving nieuw lid voor de opvolging van de heer Tromp 

- Vormgeving voordracht CCR 

- Zelfevaluatie 2016 

 

Daarnaast heeft de commissie, mede met inbreng van een afvaardiging van het MT, de OR 

en de CCR, het jaargesprek met de bestuurder gevoerd.  
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Auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting 

Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing van Amerpoort op alle 

aspecten van bedrijfsvoering en huisvesting, I&A, en de ontwikkeling daarvan. Zij richt zich 

daarmee op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele RvT. Hiervoor monitort zij 

onder meer de ontwikkelingen op basis van de financiële rapportage, het portefeuilleplan 

huisvesting en bespreekt zij ontwikkelingen met de accountant. 

 

De auditcommissie had, naast de reguliere onderwerpen, in 2016 bijzondere aandacht voor: 

 

- Analyse geconstateerde onregelmatigheden 

- Bestemmingsreserve resultaat t.b.v. cliënten 

- Borging projecten 

- Mandateringsregeling 

- Verkrijgen en vervreemden registergoederen 

 

In bijlage 3: een tabel met de onderwerpen van deze auditcommissie. 

 

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van zorg 

Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing binnen Amerpoort op alle 

aspecten van kwaliteit en veiligheid, en de ontwikkeling daarvan. Daarmee richt zij zich op de 

voorbereiding van de vergaderingen van de gehele RvT.  

 

De auditcommissie bespreekt met de RvB de ontwikkelingen en ambities over kwaliteit en 

veiligheid van zorg. Hiertoe volgt zij bijvoorbeeld de interne ontwikkelingen rond het 

taakvolwassen werken, de Dialoog over Kwaliteit, de in- en externe audits, calamiteiten, 

uitkomsten van tevredenheidonderzoeken, de organisatie van (brand)veiligheid, 

medicatieveiligheid en klachten(procedures). De commissie oriënteert zich daarbij ook op 

externe ontwikkelingen voor zover die van belang zijn voor Amerpoort. 

 

Mw. Nieboer is per 1 januari 2016 gestart als lid van de Raad van Toezicht en de 

auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Vanaf medio 2015 is zij aanwezig geweest bij 

raadvergaderingen en bijeenkomsten van de auditcommissie en heeft zij diverse 

werkbezoeken afgelegd om zich Amerpoort eigen te maken. Daardoor kon zij vanaf de 

formele start direct een volwaardige rol vervullen. 

 

In 2016 sprak de auditcommissie over het verder borgen en volgen van kwaliteit en 

veiligheid. De jaarcyclus zorgt ervoor dat de belangrijke onderwerpen periodiek worden 

besproken, aangevuld met actuele ontwikkelingen.  

 

De auditcommissie had onder meer specifiek aandacht voor de manier waarop de 

organisatie sturing geeft aan het behoud van kwaliteit van zorg en de veiligheid tijdens het 

proces van het herontwerp. Thema’s die daarbij onder meer ter sprake kwamen: 

 

- De door de bestuurder geformuleerde Ambitie kwaliteit en daaruit volgend de 

ontwikkeling van taakvolwassen werken en de aanpak van Dialoog over Kwaliteit 

- Speerpunten kwaliteit en veiligheid 

- Ontwikkelingen bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag 
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- Instrumentontwikkeling in lijn met ambitie kwaliteit, zoals bij de doorontwikkeling van 

het instrument Melding Incident Cliënt  

- Voortgang projecten zorginkoop 

- Ontwikkeling van het expertisecentrum 

- Veiligheidsplan 

 

Paragraaf 4.2 gaat nader in op het kwaliteitsbeleid en de indicatoren rond kwaliteit en 

veiligheid. In bijlage 3 staat een tabel met de besproken agendapunten van de 

auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. 

 
3.4 Bedrijfsvoering: planning & control cyclus  

3.4.1. Organisatie  

In 2016 begon Amerpoort met de herinrichting van de organisatiestructuur voor de 

ondersteunende diensten. Per 1 januari 2017 is de hoofdstructuur van de ondersteunende 

diensten aangepast naar twee eenheden met bijpassende aansturing, te weten een eenheid 

serviceorganisatie en een eenheid concerncontrol. De nadere uitwerking van deze eenheden 

volgt in 2017, in aansluiting op de koers van de organisatie naar het werken met 

taakvolwassen teams. Onderdeel hiervan is het aansluiten van de planning & control cyclus 

op het werken met taakvolwassen teams. 

 

3.4.2. Planning & control cyclus  

 

Elke vier jaar stelt Amerpoort een meerjarenbeleidsplan op. Dit betreft het kader voor de 

concretisering van de ambities in het jaarplan en begroting. Het jaarplan vertaalt de 

organisatiedoelen naar een eindbeeld voor eind van dat jaar (wat is er gerealiseerd?) en de 

te nemen stappen per kwartaal. In de begroting worden de ambities financieel vertaald. Per 

kwartaal bespreekt de organisatie de tussentijdse resultaten. Wanneer nodig worden de 

doelen en tussenstappen bijgesteld. Op deze wijze doorloopt de organisatie de PDCA cyclus 

op de organisatie brede doelen.  

 

De organisatie beschikt over een cyclus met maandelijkse informatievoorziening via de 

zogenoemde BI en kwartaalrapportages. Er is een integraal dashboard voor teams, clusters 

en directie over financiën, productie, personeel en kwaliteit & veiligheid. In de 

kwartaalrapportages wordt, naast de realisatie, ingegaan op de financiële jaarprognose en 

een liquiditeitsprognose voor achttien maanden.   

 

De bestuurder en het Managementteam ontvangen periodiek informatie over de 

ontwikkelingen en risico’s. Ook de RvT, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad worden 

periodiek geïnformeerd.  

 

Besluitvorming over financiële verplichtingen voor de lange termijn heeft plaats op basis van 

integrale businesscases met meerdere scenario’s. Tevens wordt de verwachte cashflow 

beoordeeld. 

 

3.4.3. Administratieve organisatie en interne beheersing  

De accountant toetst jaarlijks het stelsel van de administratieve organisatie, inclusief interne 

risicobeheersing- en controleprocedures, en heeft dit over 2016 van goed niveau bevonden. 

Aandachtspunten zijn verwoord in de management letter 2016 (d.d. 1 december 2016) en 

worden in 2017 opgepakt.  
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Met deze administratieve organisatie en interne beheersing hangt het thema fraude samen. 

Amerpoort vindt fraude onacceptabel en hanteert hiervoor het principe ‘High Trust - High 

Penalty’. Vertrouwen is één van de belangrijkste pijlers waarop de relatie van Amerpoort met 

haar medewerkers en cliënten is gestoeld.  

 

Om frauduleus handelen te voorkomen, heeft Amerpoort tal van preventieve, interne 

controlemaatregelen, waaronder een heldere bevoegdhedenstructuur en controle-technische 

functiescheidingen. Als (een vermoeden van) fraude in het spel is, treft de organisatie binnen 

wettelijke kaders een aantal maatregelen, zoals het laten uitvoeren van onafhankelijk 

onderzoek, de geleden schade verhalen, ontslag aanzeggen, de samenwerkingsrelatie 

verbreken of aangifte doen.  

 

Amerpoort heeft bovendien een klokkenluidersregeling. Deze regeling biedt werknemers de 

mogelijkheid om vermoedens van zakelijke misstanden en onregelmatigheden binnen de 

organisatie te melden, zonder gevaar voor de eigen rechtspositie. Voorbeelden van 

misstanden en onregelmatigheden die onder de regeling vallen zijn: fraude, oplichting of het 

oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen.  

 

In het verslagjaar 2016 zijn 2 onregelmatigheden geconstateerd. De betrokken medewerkers 

zijn ontslagen. Een analyse is opgesteld en maatregelen ter preventie van toekomstige 

gevallen zijn gedeeltelijk al ingezet.
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4. Beleid, inspanningen en prestaties  

 

4.1 Algemeen beleid  

De missie van Amerpoort is: Samen werken aan een goed leven voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 

In 2016 waren het meerjarenbeleidsplan 2012-2016, de visienota Buitenste Binnen (2014) en 

de concretisering in het jaarplan 2016 leidend. Hoofddoelen hierin waren: 

 
- Samen werken 

Hieronder vallen verschillende onderdelen, zoals de implementatie van de visie 
‘Informele zorg’ en de visie ‘Dagbesteding? Werk!’ en verschillende projecten onder 
de paraplu van het programma E-health. 

- Kwaliteit van zorg voor de cliënt 
Hieronder vallen verschillende onderdelen, zoals de implementatie van de ambitie 
kwaliteit, het ontwikkelproces taakvolwassen werken, Dialoog over Kwaliteit, 
versterking van cliënttevredenheid en integraal veiligheidsbeleid. 

- Amerpoort versterkt de expertise  
Hieronder vallen de expertiselijnen MVG, EVMB, verpleegzorg ouderen en LVB.  

- Ondernemerschap 
Hieronder valt het versterken van het ondernemerschap binnen Amerpoort in brede 
zin, en specifiek het verder versterken van particuliere initiatieven. 

 
Dit wordt verder ondersteund door een aantal randvoorwaardelijke doelen: 

- Aantrekkelijke werkgever met vitale medewerkers 
Hieronder vallen verschillende thema’s, zoals mobiliteit & flexibiliteit, ziekteverzuim, 
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.  

- Anticiperend (financieel) beleid 
Zorgen dat de financiële situatie past bij de in- en externe ontwikkelingen. 

- Moderne en veilige informatisering 
Realiseren van de roadmap ICT en informatisering. 

- Duurzaam en flexibel vastgoed 
Realiseren van het portefeuilleplan huisvesting en de vertaling naar beide divisies. 

- Strategische en doelgroepgerichte communicatie en marketing 
Aandacht voor communicatie, positionering en profilering. 
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4.2 Onderzoek binnen Amerpoort 

Voor een zorginstelling als Amerpoort is onderzoek een middel en geen doel. Het is één 

van de middelen die ingezet worden om de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van 

bestaan van cliënten te verbeteren. 

Amerpoort is geïnteresseerd in de uitkomst van onderzoek: nieuwe kennis. En daar waar 

de nieuwe kennis iets toevoegt, is het de uitdaging de nieuwe kennis zo te implementeren 

dat de kennis ingebed wordt in het dagelijks handelen en direct dan wel indirect tot 

verbetering voor de cliënt leidt. De opdracht is de voor Amerpoort bruikbare kennis uit 

onderzoek optimaal te benutten in de praktijk. 

 

Naast het leren van onderzoek van anderen, gaat Amerpoort zich zelf ook sterker richten op 

de uitvoering van onderzoek. Zelf onderzoek doen leert ons op een methodische wijze de 

praktijk te analyseren en te onderbouwen. Het levert op dat we gericht eigen interventies 

beter kunnen onderbouwen en daarmee ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 

onderbouwing van het professionele handelen in de branche. Amerpoort richt zich hierbij 

vooral op praktijkgericht onderzoek. Daarnaast gaan we ook meer bijdragen aan 

wetenschappelijke onderzoek. Allereerst gebeurt dat met het lidmaatschap van de 

academische werkplaats “Leven met een verstandelijke beperking”.  

Voor het richten van de onderzoeksactiviteiten heeft Amerpoort een onderzoeksagenda 

opgesteld. 
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4.3 Kwaliteitsbeleid  

4.3.1 Algemeen 
2016 stond in het teken van het verder invulling geven aan de eerder geformuleerde 
ambitie kwaliteit en veiligheid van Amerpoort. We willen kwaliteit als intrinsieke waarde 
verder versterken in het primair proces: 
 
“Kwaliteit en veiligheid moeten vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de dagelijkse zorg 
en van het dagelijkse gesprek over hoe wij de zorg leveren. Met ‘vanzelfsprekend’ wordt 
bedoeld dat kwaliteitsborging gestalte krijgt vanuit een intrinsieke motivatie van professionals, 
aansluitend bij de klant- en werkwaarden. Indicatoren moeten dienen als een hulpmiddel om 
de intrinsieke drive bij het streven naar hoogwaardige kwaliteit en veiligheid te ondersteunen, 
niet als aanleiding om het thema te bespreken en er naar te handelen.” 
 

4.3.2 Indicatoren kwaliteit en veiligheid 

Hieronder is de score van (meetbare) indicatoren van kwaliteit- en 

veiligheidsinstrumenten van 2016 te zien in vergelijking met eerdere jaren. Daarna volgt 

een toelichting per indicator.  
 

 2016 2015 2014 2013 

MIC Totaal4 12.226 11.781 11.038 10.648 

MIC Agressief gedrag 7.214 6.927 6.979 6.917 

MIC Medicatie 1.699 1.599 1.378 1.356 

Meldpunt  129 133 80 87 

BOT gesprekken 26 46 51 49 

Meldingen IGZ 7 10 3 6 

Klachten VGU 4 11 9 12 

Clientvertrouwenspersoon 49 77 47 49 

 

In algemene zin kan gezegd worden dat de verschillende indicatoren afzonderlijk een 

beperkt inzicht geven in de werkelijke kwaliteit van zorg. Vanuit de ambitie kwaliteit 

werkte Amerpoort aan de opgave om meer duiding en analyse aan de kwantitatieve 

inzichten te verbinden. Op die manier zorgt de organisatie ervoor dat ze de indicatoren beter 

benut en er een realistischer beeld ontstaat van de kwaliteit van zorg.  

 

In 2016 ging Amerpoort verder met de (door)ontwikkeling van leerinstrumenten die een 

signalerende werking hebben (in plaats van een focus op verantwoording). Deze ontwikkeling 

zet de organisatie in 2017 door, waarbij er meer aandacht is voor de analyses vanuit de 

instrumenten. Deze gegevens kan Amerpoort onder meer gebruiken voor de ontwikkeling 

van het kwaliteitsrapport, in het vernieuwde kwaliteitskader dat vanaf 2017 opgesteld wordt.  

                                                
4 Het MIC instrument kent elf categorieën, waarvan agressief gedrag en medicatie de meest 
voorkomende zijn. 
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MIC-meldingen 

De MIC-meldingen laten globaal eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren. In totaal is er 

een stijging van 3,8% te zien (12.226 in 2016 t.o.v. 11.781 in 2015).  

 

Veruit de meeste meldingen hebben te maken met agressie (MIC Agressief gedrag). De 

clusters waar dit het meeste speelt, zijn in beeld. Meldingen en trends worden in 

verschillende overleggen besproken. Het gaat hierbij overwegend om incidenten bij 

cliënten bij wie agressie bovengemiddeld voorkomt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

doelgroep cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. In 2016 is een onderzoek 

uitgevoerd naar onder meer de kwaliteit en veiligheid binnen deze doelgroep, in 2017 

worden verschillende verbetermaatregelen genomen. 

 
Een andere belangrijke categorie is de MIC Medicatie. Daar is een stijging van 6% te 
zien. Deze categorie blijft een belangrijk aandachtspunt binnen Amerpoort.  Ondanks de 
stijging groeit het besef van het belang om goed aandacht te hebben voor medicatie. Dit 
kwam ook terug tijdens de HKZ-audit waarbij een voorbeeld van een team expliciet werd 
genoemd. Bij dit team scoorden bewustzijn en alertheid op medicatiegebied erg hoog. Vanuit 
die motivatie bedenken de medewerkers zelf verbetermaatregelen.  

 

Om het MIC-instrument mee te laten ontwikkelen met de groei naar taakvolwassen 

werken, onderzoekt Amerpoort hoe de incidenten teams verder kunnen helpen. 

Amerpoort ontwikkelt het MIC-instrument van een verantwoordingsinstrument naar een 

leerinstrument, met input van managers en begeleiders. De MIC-commissie werkt 

voorstellen voor maatregelen momenteel verder uit. Het doel is dat teams zelf 

verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van incidenten en dat zij die met elkaar 

bespreken om ervan te kunnen leren. Tegelijkertijd bekijkt Amerpoort hoe het instrument 

een goede signalerende werking kan hebben door gegevens ook te aggregeren naar 

organisatieniveau. 

 

Meldpunt (vermoedens van) seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling 
Het meldpunt kreeg in 2016 55 meldingen. Bij 47 meldingen gaat het om incidenten van 
kwetsbare vrouwen die ruzie hebben met (ex-) partner of vriend. Er zijn ook nog 37 
meldingen die niet als zodanig gemeld zijn bij het meldpunt (maar bijvoorbeeld via het MIC 
instrument), maar wel onder dezelfde noemer vallen. 
  
Het merendeel van de meldingen betreft herhaalde meldingen over/bij een beperkt aantal 
cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit is een kwetsbare doelgroep. Deze 
cliënten zijn vaker slachtoffer van manipulatie en misbruik en zijn niet in staat hun eigen 
grenzen aan te geven op zowel seksueel gebied als in hun dagelijkse normen en waarden.  
 
Doordat deze doelgroep binnen Amerpoort groeit, is de verwachting dat de organisatie in de 
toekomst vaker met dergelijke incidenten te maken krijgt. Om de groep beter te beschermen, 
zijn de volgende voorstellen gedaan: in 2017 volgt een voorstel voor implementatie: 
 
- Het beleid huiselijk geweld aanpassen, met aanbevelingen hoe te handelen om geweld te 

voorkomen. Hierbij is aandacht voor: risicoanalyse, veiligheidsplan, gezamenlijke aanpak 
met het netwerk, samenwerking met politie en Veilig Thuis, patronen herkennen, 
afspraken bij op- en afschalen en de eindregie.  

- Beleid kenbaar maken in alle teams door dialoog aan te gaan tussen gedragsdeskundige 
en team over dit thema. 
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- Workshop aanbieden aan teams die veel met deze problematiek te maken hebben: hoe 
in gesprek blijven/gaan met slachtoffer en dader bij dergelijke incidenten. 

 

BedrijfsOpvangTeam 

Het BedrijfsOpvangTeam (BOT) ging door met het proactief contact opnemen met 

medewerkers die een MIC-melding gescoord hebben op impact 7 of hoger. In 2016 is het 

begonnen deze werkwijze te evalueren. De eerste uitkomsten laten zien dat medewerkers 

het als voornamelijk positief ervaren. Zij vinden het prettig om hun verhaal kwijt te 

kunnen.  

 

Steeds vaker zijn de opvanggesprekken telefonisch. Hoewel het aantal face to face 

gesprekken daardoor is afgenomen, is door de telefonische contacten het aantal 

medewerkers dat gebruik maakt van de opvang gestegen. Exacte cijfers ontbreken. Het 

BOT is nu in gesprek om de wijze van registratie zo aan te passen dat elk BOT-gesprek 

geregistreerd wordt, zowel telefonisch als face to face. 

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
De beschikbaarheid van eigen gekwalificeerde PRISMA- en SIRE-onderzoekers was in de 

tweede helft van 2016 tijdelijk verminderd door het vertrek van twee medewerkers van de 

afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Door de inzet van meerdere externe onderzoekers uit de 

VGU-pool, de Carante-pool en Triaspect, heeft Amerpoort dit goed kunnen opvangen en zijn 

de interne onderzoeken naar incidenten uitgevoerd. Inmiddels is het team weer op volle 

sterkte. De organisatie kijkt wel hoe medewerkers uit een bredere pool benut kunnen worden 

om beperkte capaciteit in de toekomst te voorkomen. 

In totaal zijn er zeven meldingen geweest. Vijf meldingen zijn inmiddels naar tevredenheid 

van de IGZ afgesloten. De laatste twee meldingen zijn nog niet afgesloten doordat deze eind 

van het jaar plaatshadden.  

Klachten VGU 
Er zijn vier klachten ingediend bij de klachtencommissie van de VGU. Drie klachten zijn door 
bemiddeling afgehandeld. Bij één klacht heeft bemiddeling niet tot bevredigend resultaat 
geleid; in februari 2017 heeft een hoorzitting plaats bij de klachtencommissie. 
 

Clientvertrouwenspersoon 
De cliëntvertrouwenspersoon is in 2016 in totaal door 49 cliënten en/of 
cliëntvertegenwoordigers benaderd. De cliëntvertrouwenspersoon heeft in drie situaties de 
cliënt/ cliëntvertegenwoordiger ondersteund bij klachten die naar de klachtencommissie VGU 
zijn gegaan. 
Naast individuele contacten met cliënten en vertegenwoordigers, bezoekt de 
cliëntvertrouwenspersoon locaties van Amerpoort, cliëntvergaderingen en bijeenkomsten 
voor cliëntvertegenwoordigers. 
 
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg (WKKGZ) ingegaan. 
Organisaties hebben tot 1 januari 2017 de tijd gekregen om de effecten van deze nieuwe wet 
te implementeren. Onderdeel hiervan is de behandeling van klachten in de organisatie. Op 
basis van de WKKGZ stelde Amerpoort een nieuwe klachtenregeling op. 
 
De rol van de huidige cliëntvertrouwenspersoon bij Amerpoort en die van een 
klachtenfunctionaris overlappen elkaar in zeer grote mate.  
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Amerpoort heeft besloten de functie van cliëntvertrouwenspersoon en de functie 
klachtenfunctionaris te combineren in één persoon.  

Externe HKZ audit 
In oktober bezochten twee externe auditoren Amerpoort voor de HKZ audit. Zij hebben 
gekeken naar de manier waarop het kwaliteitssysteem functioneert en of het nog steeds 
oplevert wat Amerpoort wil dat het oplevert. De belangrijkste constatering van de auditoren is 
dat de basis bij Amerpoort goed is: betrokken en bevlogen medewerkers, die heel bewust 
bezig zijn met de leefwereld van de cliënt en zich inspannen om een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven voor cliënten mogelijk te maken.  

De auditor gaf aan dat Amerpoort er soms wat meer voor zou kunnen kiezen om iets níet te 
doen. Binnen de organisatie wordt heel veel ondernomen. Soms is het goed prioriteiten te 
stellen.  

De enige nog openstaande tekortkoming, het niet rond maken van de PDCA-cyclus, is 
afgerond. Wel blijft een aandachtspunt om bij het doorlopen van deze cyclus de verbindingen 
met andere processen in de gaten te houden.  

Tekortkomingen 
Uiteindelijk constateerden de auditoren vier tekortkomingen. Zij gaven aan dat dit gezien kan 
worden als de ‘puntjes op de i’ die Amerpoort nog moet zetten: 

 Interne audits zijn niet (conform) planning gehouden. Er is wel een eerste opzet
gedaan met het idee om aan te sluiten bij het nieuwe kwaliteitskader van de VGN (in
de vorm van zelfanalyses).

 Het cyclisch verbeteren met behulp van Dialoog over Kwaliteit heeft zijn weerslag
gekregen binnen de organisatie; verbeterpunten buiten dit traject om (bijvoorbeeld
verbeterpunten voortkomend uit MIC’s, klachten en interne audits) kan Amerpoort nog
beter borgen.

 Aan de prospectieve risicoanalyse (een overzicht van risico’s dat op MT-niveau is
opgesteld) geeft Amerpoort onvoldoende gevolg. De organisatie moet beter
zorgdragen voor opvolging, eigenaarschap en toetsing op effectiviteit.

 Opvolging van de acties uit de kwartaalgesprekken tussen manager en directeur is
onvoldoende inzichtelijk.

Het MT heeft alle bevindingen besproken. Op basis hiervan zijn verbeterplannen opgesteld 

die zijn goedgekeurd en momenteel worden uitgevoerd. 

Integrale veiligheid 

Amerpoort heeft een aantal ontwikkelingen ingezet om meer grip te krijgen op het thema 

integrale veiligheid.  

Pythia 
In 2016 heeft Amerpoort de pilot met het instrument Pythia geëvalueerd. De pilotlocaties zijn 
positief over het instrument als geheel. Het systeem heeft toegevoegde waarde; de 
inschatting van cliëntrisico’s gebeurt nauwkeuriger. Pythia is eenvoudig, gebruiksvriendelijk 
en snel, zo blijkt ook uit de evaluatie. Bovendien: de resultaten zijn herkenbaar en stimuleren 
het gesprek hierover. Een aandachtspunt is de eventuele koppeling met PlanCare. Eind 2016 
besloot Amerpoort om in 2017 een tweede pilotfase met Pythia uit te voeren.  
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Risicomatrix 

Ook de werking van de risicomatrix heeft Amerpoort geëvalueerd. Conclusie: enerzijds is 

het instrument zeer omvangrijk, anderzijds ontbreekt het aan duidelijk eigenaarschap wie 

welk risico monitort.  

 

Er zijn diverse gesprekken gevoerd in het MT en breder in de organisatie om te komen tot 

aanpassingen, zodat het instrument de organisatie meer inzicht geeft. Er is een integrale 

werkwijze ontwikkeld die het werken met Pythia en met de risicomatrix aan elkaar 

koppelt.  

 

Zorginkoop 2016 
Het zorgkantoor vroeg organisaties in 2015 een zelfanalyse te maken en op basis daarvan 
ontwikkelplannen te formuleren. Dit sloot goed aan bij de door Amerpoort vastgestelde 
ambitie kwaliteit en bood de organisatie de gelegenheid om projecten aan te dragen die ze 
zelf op basis van eigen ambities al had gepland. Op grond van deze evaluatie diende 
Amerpoort de volgende vier projecten in bij het zorgkantoor, waarvoor tweejarige 
afspraken zijn gemaakt (2016 en 2017): 
 
1: Dialoog over Kwaliteit  

 Hoofddoel: de regie en zeggenschap van cliënten en verwanten laten toenemen 

over de te leveren dagelijkse zorg- en dienstverlening van Amerpoort.  

 Resultaat: de regie van alle Wlz-cliënten binnen Amerpoort over het eigen leven 

en over de te ontvangen zorg is toegenomen (de zorg is beter afgestemd op de 

persoonlijke voorkeuren, waardoor de kwaliteit van bestaan toeneemt). 

 

2: Cyclisch werken/Persoonlijk plan 

 Hoofddoel: het borgen van een goede kwaliteit van bestaan van de cliënt. Het 

systematisch volgen (en borgen) van de resultaten en vorderingen van de 

zorg/begeleidings-vraag is hierbij het middel. Dit wordt vastgelegd (aantoonbaar 

gemaakt) in het ECD.  

 Resultaat: de tevredenheid van de cliënt over het maken van afspraken, alsmede 

het nakomen hiervan met betrekking tot het Persoonlijk plan, is toegenomen.  

 

3: Kennis en expertise ondersteuning 

 Hoofddoel: de begeleiders/zorgverleners rondom de cliënt zijn nog beter 

toegerust, opgeleid en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun 

vakgebied, zodat de cliënt nog betere zorg op maat ontvangt.  

 Resultaat: de cliënt ervaart nog beter op hem/haar afgestemde zorg door de inzet 

van ervaringsdeskundigen, verwanten en goed opgeleide professionals die op de 

hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. 

 

4: Psychofarmaca en polyfarmacie 

 Hoofddoel: het medicatiegebruik door Wlz-verblijfscliënten is weloverwogen en in 

beter overleg met de direct betrokkenen afgestemd, waardoor de gezondheid en 

het psychisch welbevinden van de cliënt verbetert. Voorkomen van 

gezondheidsschade bij cliënten die wordt veroorzaakt door het gebruik van 

medicatie waaraan geen diagnose ten grondslag ligt (off label gebruik) of het 

gebruiken van medicijnen die elkaar (negatief) beïnvloeden (polyfarmacie).  
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 Resultaat: de cliënt heeft een betere gezondheid doordat het gebruik van 

medicatie weloverwogen plaatsheeft (deze relatie is middels wetenschappelijk 

onderzoek reeds aangetoond). 
 
Amerpoort heeft de doelen voor 2016 behaald en ligt op koers voor die voor 2017.  
 

4.4 Personeelsbeleid 

Capaciteitsmanagement: zelfroosteren 

Amerpoort zette de pilot Zelfroosteren voort. Door de enthousiaste deelname van de teams is 

er sprake van een geslaagde pilot. Teams zijn vooral te spreken over de toename van 

invloed op hun werktijden. Dit bevordert de arbeidsvreugde en de balans tussen werk en 

privé. Het instrument sluit ook goed aan op het ontwikkelproces naar taakvolwassen teams. 

2017 staat – bij een positieve beoordeling van de Ondernemingsraad – in het teken van 

verdere implementatie, waarbij het uitgangspunt is dat de keuze voor deelname bij de teams 

zelf ligt en aandacht wordt besteed aan de verbinding met de vraag vanuit de individuele 

cliënt.   
 

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 

Amerpoort voerde kleine aanpassingen door in het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 
Zowel de fiets- als de sportregeling zijn uitgebreid wat betreft het maximum te besteden 
bedrag. De sportbijdrage is ook uit de regeling eenmalige uitruil gehaald, en wordt daarmee 
nu gedurende het hele jaar aangeboden.  
 

Verzuim 
Het verzuimpercentage was in 2016 gemiddeld 5,65% (ten opzichte van 5,36% in 2015). Het 
voortschrijdende verzuimcijfer stijgt bij Amerpoort sinds 2014, maar ligt wel onder het 
gemiddelde van de branche. 
  
Amerpoort scherpte de verzuimaanpak aan, op de volgende punten: 
  

 Preventie, door meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk 
aspect van preventief beleid is dat medewerkers inzicht hebben in hun eigen 
inzetbaarheid; hiervoor voerde Amerpoort in 2016 de ‘Sterk in je Werk’ scan uit 
(zie hieronder).  

 Op het gebied van casemanagement is de P&O adviseur weer ingezet als 
sparringpartner van het management en is afscheid genomen van het externe 
bureau dat daarvoor was ingehuurd.  

 Om het procesmanagement van het eigenrisicodragerschap goed te beleggen, is 
de coördinatie van deze werkzaamheden ondergebracht bij het team van P&O 
Advies. De activiteiten moeten leiden tot zo laag mogelijke kosten aan uitkeringen.  

 Kennisontwikkeling, door het organiseren van verzuimtrainingen (Falke & 
Verbaan), themabesprekingen en sociaal-medische teams en het inschakelen van 
extern advies bij ingewikkelde casuïstiek (via ENgage, een specialist op het 
gebied van arbeidsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot verzuim, WGA en 
ziektewet).  

 
Sterk in je Werk 
Amerpoort voerde in 2016 de ‘Sterk in je Werk’ scan uit. De scan gaf medewerkers de kans 
inzicht te krijgen in hun eigen werkbeleving, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en 
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mobiliteit. De resultaten wat betreft algemene tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid 
zijn hoger dan die uit het vorige medewerker onderzoek en de benchmark:  
 

 
 
Naar aanleiding van onder meer deze resultaten en de adviezen van onze providers (zoals 
de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker) heeft de organisatie uitgewerkt hoe ze het 
aanbod ‘Sterk in je Werk’ komende tijd verder op de kaart kan zetten. Daarbij zijn de vier 
aandachtsgebieden: 
 
-     Teamontwikkeling;  
-     Persoonlijke coaching en ontwikkeling;  
-     Vitaliteit en werk privé balans; 
-     Pesten en ander ongewenst gedrag. 
 
ORT 

Na medio 2016 zijn diverse nieuwe rechterlijke uitspraken gedaan waar het gaat om ORT-
betalingen tijdens vakantie en is in de VVT inmiddels terzake een regeling voor het verleden 
getroffen. Met de informatie ontvangen vanuit de koepelorganisatie en de openbare 
informatie over de juridische casussen in de zorg, heeft Amerpoort voor de medewerkers een 
inschatting gemaakt. Op basis van de gegevens over de afgelopen jaren aangaande 
uitbetaalde structurele onregelmatigheidstoeslag is een verplichting in de jaarrekening 
opgenomen van circa EUR 1,4 miljoen. Als aangegeven sluit Amerpoort hiermee aan op 
hetgeen met de OR is gecommuniceerd, alsmede met het standpunt van VGN en Coziek. 
 
Gedragscode  
Amerpoort hanteert het Kompas als een vorm van gedragscode. Het Kompas bestaat uit 
zowel de Missie, Klantwaarden, Werkwaarden en Toekomstbeeld. Deze geeft richting aan 
werk, gedrag en communicatie. Bij ieder projectplan, beleidsplan als richting gever te 
gebruiken.  
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4.5 Financieel beleid  

4.5.1.  Hoofdlijnen financieel beleid  

Het financieel beleid van Amerpoort richt zich op het waarborgen van de continuïteit van de 

organisatie, op korte en lange termijn.  

 

Met het oog op alle interne en externe ontwikkelingen spelen de volgende factoren in 

samenhang hiermee een belangrijke rol: 

 

1. Een gezonde financiële uitgangspositie alsmede het behouden ervan. Amerpoort bereikt 

dat door sturing op de balans tussen opbrengsten en kosten alsmede ontvangsten en 

uitgaven, in relatie tot de kwaliteit van zorg en tevredenheid van alle stakeholders. En 

door sturing op een flexibele kostenstructuur.  

 

2. Toegang tot de financiële markten. Door in te spelen op de toegenomen eisen van 

bankiers en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz) op het gebied van behoud van 

de continuïteit van de organisatie. Waarbij het niet alleen gaat om financiële eisen maar 

ook eisen als het gaat om besturing en het ‘in control’ zijn van de organisatie.   

 

In de bedrijfsvoering maakt Amerpoort gebruik van financiële instrumenten in de vorm van 

financiële vaste activa, vorderingen, liquide middelen, leningen en kortlopende schulden. Er 

wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten als renteswaps. In de 

jaarrekening is een nadere toelichting op deze financiële instrumenten weergegeven. 

Daarnaast beschikt de organisatie over een Treasurystatuut waarin het financieringsbeleid is 

vastgelegd en werkt de organisatie met liquiditeits- en investeringsbegrotingen. 

 

Speerpunten in het financieel beleid zijn: 

1. Minimum norm voor solvabiliteit; totaal eigen vermogen/balanstotaal: 25%. 

Minimum norm voor weerstandsvermogen; eigen vermogen/totaal opbrengsten: 

20%. Minimum norm voor rentabiliteit: 1,5%. Overige financiële kengetallen, 

opgenomen in onderstaande paragraaf. 

2.   Scenario’s voldoen aan de financiële ratio’s.  

3.   Een zo beperkt mogelijke overhead in relatie tot de directe zorg. 

4.   Voorzichtig beleid ten aanzien van vastgoedwaardering. 

5.   Passende verhouding tussen inzet van eigen (bancaire) middelen en vreemd 

vermogen (leningen) voor de financiering van vastgoed. 

6.   Spreiding en beperking van renterisico’s. Omvang van de renteherziening en 

herfinanciering in één jaar mag niet groter zijn dan 15-20% van de lening 

portefeuille. Er worden geen afgeleide financiële instrumenten (zoals renteswaps) 

gebruikt om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. 

7.   Langlopende financiering bij verschillende partijen bij voorkeur onder borging.  

8.   Voldoende werkkapitaal. 

9.   Voldoende liquiditeiten om aan verplichtingen te kunnen voldoen. Hiertoe is een 

minimum liquiditeitsbuffer van € 10 miljoen gesteld om gedurende een periode van 

90 dagen de verwachte operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de 

financiële verplichtingen. Tijdelijk overtollige middelen worden conform het 

Treasurystatuut bij Nederlandse banken en/of verzekeraars met minimaal  

een A-rating of bij de Nederlandse Staat geplaatst. 
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel beleid van 

Amerpoort. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling is enerzijds sprake van projecten met 

goedgekeurde projectbegrotingen, anderzijds van ontwikkelafspraken met het zorgkantoor.  

 
4.5.2. Beschrijving van de positie op balansdatum  

 

Financieel resultaat 

 

Amerpoort sluit 2016 af met een positief financieel resultaat van € 3,3 miljoen op een omzet 

van € 138,3 miljoen. In dit resultaat zijn een aantal incidentele opbrengsten en kosten 

opgenomen. Het financieel resultaat verschoond van deze incidentele posten bedraagt 

€ 3,1 miljoen en is als volgt te specificeren: 

 

Financieel resultaat        3,3 miljoen  

Af: Vrijval reservering medische kosten      1,1 miljoen -/-  

Af: Vrijval reservering PBL       1,1 miljoen -/- 

Af: Vrijval voorziening terugbouwverplichting    0,3 miljoen -/- 

Bij: Voorziening nabetaling ORT over vakantiedagen   1,4 miljoen + 

Bij: Projectkosten ICT, uitgesteld vanuit 2015 (extra kosten 2016)  0,9 miljoen + 

 

Genormaliseerd financieel resultaat      3,1 miljoen  

 

De vrijval van reserveringen en voorzieningen hangt samen met geactualiseerde 

inschattingen. Voor de vorming van de voorziening nabetaling ORT wordt verwezen naar de 

toelichting in de paragraaf personeelsbeleid (4.4).   

 
Dit genormaliseerde financieel resultaat van € 3,1 miljoen bestaat uit een positief resultaat 
kapitaalslasten van € 4,8 miljoen en een negatief resultaat bedrijfsvoering van € 1,7 miljoen. 
Het negatieve resultaat bedrijfsvoering komt vooral door:  
Geen vergoeding voor geleverde productie (Wlz/WMO/Jeugdwet)    0,7 miljoen  
Lagere marge bijdrage divisie 1 (locatie Nieuwenoord)   0,5 miljoen 
Overig, vooral samenhangend met organisatieontwikkeling  0,5 miljoen  + 
Totaal          1,7 miljoen 

 

Het resultaat over 2016 bedraagt € 3,3 miljoen ten opzichte van € 6,9 miljoen over 2015.  

Een afname van € 3,6 miljoen. De belangrijkste ontwikkelingen van per saldo € 3,4 miljoen  

in dit afgenomen resultaat zijn:  

 Hogere personele kosten samenhangend met gemiddeld meer formatie inzet  

(€ 1,7 miljoen), loonstijgingen (€ 2,5 miljoen) en toegenomen inzet van personeel niet in 

loondienst (€ 1,9 miljoen). Deze laatste toename hangt vooral samen met inzet van 

externe voor de organisatie ontwikkeling en bij ondersteuning op IT. 

 Hogere opbrengst zorgprestaties door prijsindicatie van de Wlz productie (€1,2 miljoen) en 

een hogere vergoeding voor kapitaalslasten (€ 1,1 miljoen).  

 Incidentele (per saldo) vrijval van reserveringen/voorzieningen van € 1,1 miljoen. 

 Hogere algemene kosten van € 0,7 miljoen gerelateerd aan de organisatie ontwikkeling. 
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Kengetallen 

 

 
Kengetallen 

  

 

2015 

 

 

2016 

 

 

Beleid 

Liquiditeit, current ratio  

(vlottende activa/vlottende passiva) 

 

 

 1,80 1,72  >0,75 

Weerstandsvermogen  

(Eigen vermogen / omzet) 

 32,1% 34,1% >20% 

Solvabiliteit  

(Eigen vermogen/Totaal vermogen) 

 37,7% 41,2% >25% 

Rentabiliteit  

(netto resultaat / omzet ) 

 5,0% 2,4% >1,5% 

Loan to Value  

(langlopende leningen5 /materiële 

vaste activa) 

 0,59 0,51 < 0,7 

 
Uit de bovenstaande kengetallen blijkt de financieel gezonde positie van Amerpoort.  

 

 
4.6 Vooruitblik 2017  

Zoals elk jaar staat 2017 primair in het teken van de missie: samen werken aan een goed 

leven van de cliënt. Amerpoort schreef een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 

2017-2020, dat vertaald is in een jaarplan 2017. Er is vooral aandacht voor de borging van 

gestarte trajecten als taakvolwassen werken en Dialoog over Kwaliteit.  

 

Qua organisatiestructuur besloot Amerpoort om de hoofdstructuur van de ondersteunende 

diensten aan te passen naar twee eenheden met bijpassende aansturing, te weten de 

eenheid serviceorganisatie en de eenheid concern control. In 2017 geeft de organisatie dit 

verder vorm.  

 

Tegelijkertijd zijn er voor de langere termijn trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op 

Amerpoort, zoals de veranderende cliëntpopulatie en de arbeidsmarktontwikkeling. 

Amerpoort brengt deze trends in 2017 in kaart en vertaalt ze naar verschillende scenario’s.  

Daarnaast worden de meerjarenprognose en het vastgoedbeleid geactualiseerd. 

 

Amerpoort heeft voor 2017 een resultaat begroot van € 0,9 miljoen met verwachte 

investeringen van € 11,6 miljoen die uit eigen middelen zullen worden gefinancierd.  

De personele inzet in deze begroting is afgestemd op het activiteitenniveau. Met een 

toegenomen verhouding personeelskosten/opbrengsten in de afgelopen jaren zal voor  

2017 de beheersing van de personeelskosten een belangrijk aandachtspunt zijn. 

                                                
5 Inclusief het aflossingsdeel erop volgend verslagjaar, gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 
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Bijlage 1 Organogram 2016 

Bestuurssecretariaat Bestuurssecretaris
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Bijlage 2 Nevenfuncties Raad van Toezicht 

 

Naam Werkzaamheden 

Hoofd- en nevenfuncties 

Aantal 

bijgewoonde 

vergaderingen 

 

Dhr. Drs. J.F. de Beer 

(geboren 1950) 

 

Voorzitter  

 

Lid Benoemings- en 

Honoreringscommissie 

 

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (gerelateerd aan 

Amerpoort) 

- Lid Raad van Toezicht Carante Groep  

- Directeur NVZD, vereniging van 

bestuurders in de zorg 

- Lid Raad van Commissarissen Castle 

Craig Nederland 

- Lid Raad van Toezicht Stichting De 

Zorgboog 

- Lid Toetsingscommissie RVVZ 

- Voorzitter Raad van Advies CIZ 

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

PvP 

 

6/6 

Dhr. J.M. Tromp, arts 

(geboren 1946) 

 

Vicevoorzitter Raad van 

Toezicht  

 

Voorzitter auditcommissie 

Kwaliteit en Veiligheid  

- Praktijk MOOA, Tromp Consult 3.0 voor 

Bestuursadvies en coaching 

- Raad van Advies Joods Zorg Circuit 

- Vicevoorzitter RvT Stichting Specialistisch 

Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (gerelateerd aan 

Amerpoort) 

- Voorzitter Raad van Commissarissen van 

Castle Craig Nederland 

- Voorzitter RvT Stichting 

Gezondheidscentra Eindhoven 

 

6/6 

Mw. Drs. Th. van den Hurk 

(geboren 1955) 

 

Lid Raad van Toezicht 

 

Voorzitter Benoemings- en 

Honoreringscommissie 

 

Lid auditcommissie 

Bedrijfsvoering en 

Huisvesting 

- Lid RvT en vice voorzitter van Altra, 

Amsterdam (tot 1 september 2016) 

- Lid RvT Stichting Specialistisch 

Behandelcentrum Zandheuvelweg 

(gerelateerd aan Amerpoort) 

- Voorzitter Raad van Bestuur Marga 

Klompé  

- Lid RvT van iHub (per 1 september) 

 

6/6 

Mw. Prof. Dr. A.P. Nieboer 

(geboren 1966) 

 

- Professor of Sociomedical sciences, 

Institute of Health Policy and Management, 

Erasmus University Rotterdam 

6/6 
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Lid auditcommissie 

Kwaliteit en Veiligheid 

- Lid RvT Stichting Specialistisch 

Behandelcentrum Zandheuvelweg 

(gerelateerd aan Amerpoort) 

 

Dhr. R. Rötscheid 

(geboren 1957) 

 

Lid Raad van Toezicht 

 

 

Voorzitter auditcommissie 

Bedrijfsvoering en 

Huisvesting 

- Directeur Social Finance N.V. 

- Lid RvT Antes  

- Lid RvT Stichting Specialistisch 

Behandelcentrum Zandheuvelweg 

(gerelateerd aan Amerpoort) 

- Partner Finance Ideas 

- Voorzitter RvT Vivium Zorggroep  

6/6 
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Bijlage 3 overzicht agendapunten Raad van Toezicht en commissies 

 

Raad van toezicht 
In elke vergadering van de Raad van Toezicht is stilgestaan bij de terugkoppeling van de verschillende 
commissies. Overzichten van de agendapunten van de commissies zijn afzonderlijk weergegeven. 

 

Agendapunten 2016: 

Standaard vindt er een terugkoppeling plaats van de verschillende commissies over de besproken 

onderwerpen en stukken. Expliciete agendaonderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn: 

 Actuele ontwikkelingen; 

 Analyse statuten; 

 Evaluatie Buitenste Binnen;  

 Gevolgen Wdba en afschaffing fictief dienstverband; 

 Governancecode;  

 Informatieprotocol; 

 Jaarverslag 2015; 

 Meerjarenbeleidsplan 2017-2020;  

 Ontwikkeling expertisecentrum; 

 Ontwikkelingen Wlz, Wmo en Jeugdwet;  

 Opheffen stichting Huydecoper en Stichting Vrienden van Amerpoort; 

 SBZ; 

 Stakeholderbeleid;  

 Stand van zaken herontwerp; 

 Toezicht op goed bestuur – IGZ & Nza; 

 Topstructuur ondersteunende diensten.  

 
Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting - Agendapunten 2016: 

 Analyse verkrijgen en vervreemden registergoederen; 

 Bestemmingsreserve leefbaarheid; 

 Borging van Projecten; 

 Directiebeoordeling 2015; 

 Evaluatie jaarrekeningtraject; 

 Financiële rapportage; 

 Huisvestingsplan Verblijf Divisie 2; 

 Jaardocument 2015; 

 Jaarplan 2016; 

 Jaarrekening 2015; 

 Accountantsverslag 2015 

 Leningen; 

 Mandateringsregeling; 

 Meerjarenprognose juli 2016; 

 Stand van zaken jaarrekening; 

 Stand van zaken Treasury; 

 Status Plan van Aanpak managementletter; 

 Uitzetten overtollige middelen; 

 Vastgoedrapportage Amerpoort 2015; 

 Verkoop locaties Maanglans en Noorderlicht; 

 Verwerven grond Utrecht; 

 Voortgang actiepunten managementletter.  
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Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid - Agendapunten 2016: 

 Academische werkplaats  

 Beleidsdag casuïstiek 

 Berisping  

 Congres Melbourne  

 Dialoog over kwaliteit 

 Doorontwikkeling MIC instrument 

 Evaluatie Pythia 

 Evaluatierapport Dialoog over Kwaliteit 

 Expertisecentrum  

 Inspectiemeldingen 

 Inspectiemeldingen  

 Jaarplan K&V – stand van zaken     

 Jaarverslag MIC 

 MVG: Ontwikkelingen en stand van zaken  

 Onderzoek tandarts gezondheidscentrum 

 Overzicht indicatoren K&V  

 Overzicht onderzoek Amerpoort 

 Resultaten psychofarmaca 2015 

 Speerpunten K&V 2016  

 Stand van zaken MVG  

 Stand van zaken Prospectieve risicomatrix  

 Sterk in je werk scan 

 Taakvolwassen teams 

 Theater Totaal 

 Uitkomsten GOUD beweegprogramma  

 VeiligPlus-aanpak 

 Veranderkundig onderzoek afdeling kwaliteit 

 Voortgang klankbordgroep kwaliteit en veiligheid 

 WKKGZ 

 Zorginkoop  

 Veiligheidsplan 2016; 

Benoeming en honorering commissie – Agendapunten 2016: 

 Aanpak en agendering evaluatie functioneren RvT 

 Bezoldiging  

 Jaargesprek RvB 

 Werving 
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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

Materiële vaste activa 1 68.073.307 66.667.939
Financiële vaste activa 2 180.361 372.089
Totaal vaste activa 68.253.668 67.040.028

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 12.709 37.882
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 569.534 341.185
Debiteuren en overige vorderingen 5 4.424.362 3.977.456
Liquide middelen 6 40.947.019 44.740.706
Totaal vlottende activa 45.953.624 49.097.229

Totaal activa 114.207.292 116.137.257

Ref. 31-dec-16 31-dec-15
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7
Kapitaal 14.384 14.384
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 46.899.983 43.620.659
Algemene en overige reserves 187.024 187.039
Totaal eigen vermogen 47.101.392 43.822.082

Voorzieningen 8 9.582.694 7.999.112

Langlopende schulden (nog voor meer 9 30.800.333 37.033.839
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 10 26.722.874 27.282.223
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 26.722.874 27.282.223

Totaal passiva 114.207.292 116.137.257
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 136.862.637 134.827.092

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 14 534.341 568.282

Overige bedrijfsopbrengsten 15 889.083 945.974

Som der bedrijfsopbrengsten 138.286.061 136.341.348

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 95.499.198 88.346.034

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 6.518.585 7.518.570

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 18 31.556.014 32.294.873

Som der bedrijfslasten 133.573.798 128.159.477

BEDRIJFSRESULTAAT 4.712.263 8.181.871

Financiële baten en lasten 19 -1.432.959 -1.321.004

RESULTAAT BOEKJAAR 3.279.304 6.860.867

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 3.279.304 14.432.809
Frictiekosten vervoer 0 -250.000
Transitiekosten AWBZ 0 -7.321.942

3.279.304 6.860.867

Pagina 39



Stichting  Amerpoort

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
Ref. 2016 2015

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 4.712.263 8.181.871

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 6.518.585 7.518.570
- mutaties voorzieningen 8 1.583.582 835.519

8.102.167 8.354.089
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 5 -603.470 -495.642
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -228.349 480.878
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 
behoudens rekening courant-krediet) 10 -531.504 916.502

-1.363.324 901.738
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.451.106 17.437.698

Ontvangen interest 19 256.663 209.374
Betaalde interest 19 -1.535.725 -1.616.427

-1.279.062 -1.407.053
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.172.044 16.030.644

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -8.208.152 -4.478.840
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 475.927

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.732.225 -4.478.840

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden 9 -6.233.506 -2.647.251

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.233.506 -2.647.251

Mutatie geldmiddelen -3.793.687 8.904.553

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 44.740.706 35.836.153
Stand geldmiddelen per 31 december 6 40.947.019 44.740.706
Mutatie geldmiddelen -3.793.687 8.904.553

Toelichting:
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Ten behoeve van het opstellen van een 
kasstroomoverzicht wordt onder geldmiddelen verstaan: kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, wissels en cheques, 
direct opeisbare deposito's en op korte termijn zeer liquide activa. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen 
worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en 
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor consolidatie

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Zorginstelling Amerpoort is statutair (en feitelijk) gevestigd te Baarn, op het adres Nieuwenoordlaan 12.
Amerpoort ondersteunt 2488 mensen met een verstandelijke beperking.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Amerpoort en haar groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding 
bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op 
een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties 
geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd

Het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) behoort tot Amerpoort en is opgenomen in de jaarrekening van 
Amerpoort.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016. Het 
boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

In 2016 hebben geen fusies of overnames plaatsgevonden.

De Raad van Bestuur van de stichting SBZ wordt gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting Amerpoort, 
statutair gevestigd te Baarn. De stichting is een initiatief van Amerpoort en Maatschap Neurologie en Tergooi 
ziekenhuizen t.b.v. clienten van Amerpoort. Amerpoort slelt hiervoor ter beschikking de locatie Nieuwenoord voor 
spreekuren, het medisch secretariaat en de volledige administratieve  verwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
kennis en expertise van Amerpoort personeel.

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

Continuïteitsveronderstelling

Fusies en overnames

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 
de instelling 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.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de instelling.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle 
risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting 
niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het 
tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Gebruik van schattingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

Financiële instrumenten

Financiële vaste activa
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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 
waarderingsgrondslagen van voorzieningen zijn naar de mening van het management het meest kritisch en vereisen 
schattingen en veronderstellingen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op 
onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen : 2,5 - 10,0 %.
• Machines en installaties : 5 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33,3 %.

Voor gebouwen is onderscheid gemaakt in enerzijds gebouwen op het intramurale instellingsterrein Nieuwenoord en de 
kinderdagcentra die in 30 jaar worden afgeschreven en anderzijds overige gebouwen in 40 jaar. Verbouwingen worden 
afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur (10 - 20 jaar). Bij huurpanden vindt afschrijving plaats 
tot de maximale looptijd van het huurcontract.
  
Op de locatie Nieuwenoord en de kinderdagcentra wordt uitgegaan van sloop en vervangende nieuwbouw na 30 jaar. Voor 
de overige panden wordt ervan uitgegaan dat een pand na 20 jaar gerenoveerd moet worden. Na renovatie kan een pand 
maximaal 20 jaar mee. De totale economische levensduur komt daarmee op 40 jaar.      

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen aan de 
passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen en 
overige te betalen kosten. Een financieel actief of een financiële verplichting wordt in de balans opgenomen op het 
moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.  Een financieel instument 
wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle  of nagenoeg alle rechten op 
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de posities aan een derde zijn overgedragen. 
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze 
worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en 
risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met 
dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het 
gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
resultatenrekening. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële 
instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële 
waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de resultatentrekening, maken eventueel direct toerekenbare 
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden 
gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname 
worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. De reële waarde van in balans opgenomen 
financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de 
boekwaarde daarvan.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten de vordering op de NZA inzake de 
overgangsregeling en compensatieregeling kapitaallasten. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële 
waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Overige financiële verplichtingen

Bijzondere waardeverminderingen

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten.

Vorderingen

Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort

Liquide middelen

Eigen vermogen
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Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen betreffen reserves, opgebouwd middels toevoegingen van het jaarresultaat.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rente-methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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 de kortlopende schulden.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het 
einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen 
voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk 
budget ( artikel 6 regeling verslaggeving WTZi).

Vaste activa met een lange levensduur worden jaarlijks beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend 
zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief 
te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal 
genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, 
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het 
contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 5% (2015: 5%). Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of 
is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde 
die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

De panden op het Nieuwenoord terrein en de Christophorus panden in Bosch en Duin worden vanwege de sterke 
economische verbondenheid niet als individuele panden beoordeeld maar als één kasstroomgenererende eenheid. 
Individuele impairment vindt eventueel plaats bij de sloop van een pand. Voor de overige panden wordt per pandcode/ 
kostenplaats (de kleinste technisch/economische eenheden binnen de administratie) de dekking beoordeeld.

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten worden gewaardeerd op basis van het tussentijds 
afgeleide product (huidige opbrengstwaarde). De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de 
openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden.

Voor de grondslag wordt verwezen naar de toelichting onder "Financiële instrumenten".

Het eigen vermogen wordt gevormd door het Kapitaal, bestemmingsfondsen en algemene en overige reserves. De 
Reserve Aanvaardbare Kosten betreft het nog niet bestemde deel en geldt als de algemene buffer van Amerpoort.

De bestemmingsreserve Frictiekosten vervoer is op basis van de resultaatbestemming 2015 toegevoegd aan de Reserve 
Aanvaardbare Kosten, omdat dit traject volledig is afgerond. Ook de Transitie AWBZ is  vrijwel afgerond en daarom is ook 
deze positie via de resultaatbestemming 2015 toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorzieningen

Reorganisatievoorziening

Voorziening groot onderhoud

Jubileumvoorziening

Voorziening terugbouwverplichting

Voorziening langdurig zieken

Voorziening eigen risico WGA

Per balansdatum is de voorziening bepaald aan de hand van de  verwachte instroom in de WGA.

PBL Persoonlijk Budget Levensfase:

Voorziening ORT over vakantiedagen

Schulden
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Amerpoort is per 1 januari 2014 eigen risico drager geworden voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten).

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.

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.                                                                                                                                                                                  

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en 
uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt bij 
hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de 
uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal 
hebben. De reorganisatie is uitgevoerd en het saldo is ultimo 2016 vrij gevallen.

Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. De 
toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode 
die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een 
meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze 
is gevormd voor de beoogde kosten.

De voorziening ORT over vakantiedagen betreft een voorziening over uit te betalen ORT over vakantiedagen die zijn 
opgenomen  in de periode 2012 tot en met 2015. Voor de bepaling wordt uitgegaan van 8,3% over de betaalde ORT over 
de jaren 2012 tot en met 2015, opgehoogd met een toeslag voor sociale lasten en pensioenpremie. Amerpoort past 
hiermee de beleidslijn van de VGN toe.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 
van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het 
kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van 
rechten. De voorziening betreft de contante waarde  (rekenrente 4%) van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-
uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren voor de 
personeelsleden die per ultimo 2009 tussen 45 tot 49 jaar oud waren.

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.

De voorziening terugbouwkosten huurwoningen is gebaseerd op de verplichting tot terugbouw van huurpanden bij het 
verlaten van de woning. De risico's zijn opnieuw berekend per balansdatum.

De voorziening langdurig ziek dient ter egalisering van de verplichte loondoorbetaling bij langdurige ziekte van personeel. 
Deze voorziening is bepaald op basis van het aantal langdurig zieken per 31-12-2016. In de voorziening langdurig zieken 
is ultimo 2016 rekening gehouden met het recht hebben op transitievergoeding in geval twee jaar ziek leidt tot einde 
dienstverband.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personeelsbeloningen

WNT grondslag
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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. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze 
betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten 
worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit 
voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. De grondslagen die worden 
toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-bepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij 
anders vermeld in de verdere grondslagen.

De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 
stichting zich gehouden aan de bepalingen van en krachtens de WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 
jaarrekening gehanteerd.

De dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging, middels de Wmo en Jeugdwet, is met diverse gemeenten in 
contracten vastgelegd, waarbij eveneens een in een aantal gevallen een productieplafond is overeengekomen.

De subsidieopbrengsten worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 
Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-
verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief 
voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 
stichting.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties en gerealiseerde 
opbrengsten uit hoofde van onderhanden werk onder aftrek van over de omzet geheven belastingen en dergelijke en na 
eliminaties binnen de groep.
De financiering van de langdurige zorg, overeenkomstig de WLZ, is geregeld middels een overeenkomst waarin een 
productieafspraak is vastgelegd in aantallen dagen maal tarief, per ZZP.
De omzet DBC's/ DBC-zorgproducten worden bepaald op basis van de declarabele prestaties welke zijn afgeleid uit een 
subtraject en zorgactiviteiten via de door de NZA vastgestelde beslisbomen.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking 
genomen. Op balansdatum wordt hiertoe een verplichting opgenomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening 
gebracht.

Indien een beloning wordt betaald waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte 
of arbeidsongeschikheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief 
ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 
staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De 
verantwoorde verplichting betreft de beste schattingen van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met 
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden 
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een 
uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de stichting zich aantoonbaar 
onvoorwaardeijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een 
reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de 
grondslag onder het hoofd voorzieningen
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Pensioenen

Operationele leasing / huurverplichtingen

Afschrijvingen op materiële activa

Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening
Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening.

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Ten behoeve van het opstellen van een 
kasstroomoverzicht wordt onder geldmiddelen verstaan: kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, wissels en cheques, 
direct opeisbare deposito's en op korte termijn zeer liquide activa. 
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als 
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges 
worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. 

Financiële baten en financiële lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de betreffende activa en passiva.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige 
gebruiksduur van het actief. Over grond wordt niet afgeschreven.

Onder de overige bedrijfskosten vallen de voedings- en hotelmatige kosten, de patiënt- en bewonersgebonden kosten, 
alsmede die kosten die niet direct aan het primaire bedrijfsproces toe te rekenen zijn.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn 
voldaan wordt hervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de 
pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien sprake is van aanpassingen van 
de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum 
reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de stichting komen wordt hiervoor een voorziening gevomd. Verder wordt 
op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van de 
pensioenuitvoerder en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een 
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan 
niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met de 
pensioenuitvoerder, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan 
de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet voor belasting geeft de 
actuele marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op staatsleningen weer, de 
risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken. 
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de stichting 
de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de stichting zal toevloeien en 
de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bij Amerpoort kunnen leasecontracten en huurovereenkomsten bestaan waarbij de risico's en voordelen niet nagenoeg bij 
Amerpoort liggen. Deze contracten en overeenkomsten worden verantwoord als operationele leasing / huur. De hieruit 
voortvloeiende verplichtingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor / verhuurder, op 
lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract/ overeenkomst.

Amerpoort  heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers 
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze 
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Amerpoort betaalt 
hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden 
nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' 
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Naar de stand van februari 2017 is de beleidsdekkingsgraad van het 
pensioenfonds 91,6%. 

Amerpoort heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot 
en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 53.161.674 52.111.636
Machines en installaties 8.020.092 6.944.880
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.145.016 4.427.140
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.746.525 3.184.283
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 68.073.307 66.667.939

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

Boekwaarde per 1 januari 66.667.939 69.499.051
Bij: investeringen 8.208.152 4.478.840
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 6.326.857 7.309.952
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 475.927 0

Boekwaarde per 31 december 68.073.307 66.667.939

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 169.513 339.026
Overige vorderingen 10.848 33.063

Totaal financiële vaste activa 180.361 372.089

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Boekwaarde per 1 januari 372.089 580.707
Verrekening met wettelijk budget inzake compensatieregeling MVA -191.728 -208.618

Boekwaarde per 31 december 180.361 372.089

Toelichting:

Pagina 47

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6 en 5.1.8. De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende leningen. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
In verband met de waardering o.b.v. de verwachte economische levensduur heeft in 2016 geen aanpassing van de 
afschrijvingstermijn plaatsgevonden. 
De materiële vaste activa dienen als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen en als garantie op leningen die zijn geborgd 
via het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ). Amerpoort heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WfZ 
onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. 
Tevens heeft Amerpoort zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ, een recht van hypotheek aan het WFZ te 
verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.

Deze post betreft de vordering op de NZa inzake de overgangsregeling en compensatieregeling kapitaallasten met een looptijd 
korter dan 1 jaar. Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7
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3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 12.709 37.882

Totaal onderhanden werk 12.709 37.882

Toelichting:

2015 2016 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 341.185 341.185

Financieringsverschil boekjaar 124.427.915 124.427.915
Correcties voorgaande jaren -18.454 -18.454
Betalingen/ontvangsten -322.731 -123.858.381 -124.181.112
Subtotaal mutatie boekjaar -341.185 569.534 228.349

Saldo per 31 december 0 569.534 569.534

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

2016 2015
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 569.534 341.185

569.534 341.185

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 124.409.461 122.635.012
Af: ontvangen voorschotten 123.858.381 121.769.475
Af: correcties voorgaande jaren -18.454 524.353

Totaal financieringsverschil 569.534 341.185
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC zorgproducten, hebben betrekking op het SBZ. Het SBZ ontvangt geen 
voorschotten maar betalingen op basis van afgehandelde DBC's.
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ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.180.165 1.993.501
Overige vorderingen 2.432.805 1.312.959
Vooruitbetaalde bedragen 811.391 670.996

Totaal debiteuren en overige vorderingen 4.424.362 3.977.456

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Bankrekeningen 40.893.051 44.688.909
Kassen 53.969 51.797

Totaal liquide middelen 40.947.019 44.740.706

Toelichting:
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De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 52.000 op basis van een analyse van oninbaarheid per 
debiteur. 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde van de 
vorderingen. 

Voor de mutatie geldmiddelen verwijzen wij naar paragraaf 5.1.3 Kasstroomoverzicht. Alle liquide middelen staan ter vrije 
beschikking van Amerpoort, onder aftrek van  € 330.000 aan verleende bankgaranties.

In de overige vorderingen is een netto bedrag ad € 1.563.000 opgenomen inzake vorderingen WMO/JW, waarbij al rekening is 
gehouden met een oninbaarheid van € 340.000
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

Kapitaal 14.384 14.384
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 46.899.983 43.620.659
Algemene en overige reserves 187.024 187.039
Totaal eigen vermogen 47.101.392 43.822.082

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Kapitaal 14.384 0 0 14.384

Totaal kapitaal 14.384 0 0 14.384

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsreserves:
0 0 0 0
0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 0 0 0 0

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Reserve aanvaardbare kosten: 43.620.679 3.279.304 0 46.899.983

Totaal bestemmingsfondsen 43.620.679 3.279.304 0 46.899.983

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: 187.024 0 0 187.024

Totaal algemene en overige reserves 187.024 0 0 187.024

Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling
31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 3.279.304 6.860.867

Herwaardering materiële vaste activa 0 0
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 3.279.304 6.860.867
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De stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is geconsolideerd met een eigen vermogen van € 372.321



Stichting  Amerpoort

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

Voorziening groot onderhoud 4.734.672 219.009 4.953.681
Voorziening terugbouwverplichtingen 648.335 277.129 371.206
Voorziening langdurig zieken 686.906 64.017 622.889
Voorziening eigen risico WGA 620.320 496.335 150.354 966.301
Voorziening reorganisatie 57.421 57.421 0
Voorziening jubilea 830.820 241.232 129.788 942.264
Voorziening PBL 420.638 124.285 296.353
Voorziening ORT over vakantiedagen 1.430.000 1.430.000

Totaal voorzieningen 7.999.112 2.386.576 468.444 334.550 9.582.694

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 3.063.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 6.519.694
hiervan > 5 jaar 2.400.000

Een toelichting per categorie voorziening staat in 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva.

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Schulden aan banken 30.800.333 37.033.839

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 30.800.333 37.033.839

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 39.635.710 42.282.962
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 4.665.851 2.647.251

Stand per 31 december  34.969.859 39.635.711

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 4.169.526 2.601.872

Stand langlopende schulden per 31 december 30.800.333 37.033.839

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

2016 2015
€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 4.169.526 2.601.872
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 30.800.333 37.033.839
hiervan > 5 jaar 21.640.683 27.259.367

Toelichting:

Van de langlopende leningen heeft een restant hoofdsom van € 31,2 miljoen betrekking op Wfz-geborgde leningen. 
De boekwaarde van de langlopende schulden benadert de reële waarde daarvan.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en verstrekte zekerheden wordt verwezen naar de hoofdstuk 5.1.9.
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10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Crediteuren 4.264.688 4.515.194
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 4.169.527 2.601.872
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.651.466 3.809.257
Schulden terzake pensioenen 1.606.074 1.576.453
Nog te betalen salarissen 18.295 33.063
Vakantiegeld 2.813.729 2.702.469
Vakantiedagen en PBL 7.340.104 7.992.397
Overige schulden 61.969 115.704
Nog te betalen medische kosten 278.200 1.368.500
Nog te betalen kosten 2.518.822 2.567.314

Totaal overige kortlopende schulden 26.722.873 27.282.223

Toelichting:

11. Financiële instrumenten

Algemeen

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Liquiditeitsrisico
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Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 
leningen is sprake van een rentepercentage over de gehele of gedeelte van de looptijd. Daarnaast is het beleid om de omvang 
van een renteherziening en herfinanciering in één jaar niet groter te laten zijn dan 15%- 20% van de leningen portefeuille. 
Stichting Amerpoort heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps te gebruiken om 
(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie. Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 
aan de verplichtingen van de stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare 
faciliteiten beschikbaar blijft, zodat de stichting steeds binnen de gestelde lening convenanten kan blijven voldoen. Uit de 
liquiditeitsplanning  voor 2017 blijkt dat Amerpoort over voldoende liquide middelen beschikt.

De blootstelling aan kredietrisico van de stichting wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke 
afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met het risico op wanbetaling van verschillende soorten debiteuren.

De post nog te betalen kosten bestaat grotendeels uit personele verplichtingen zoals nog te betalen ORT en extra uren. Het risico 
bij de post nog te betalen medische kosten is aanmerkelijk lager ingeschat. Bij het bepalen van het risico is een nieuwe 
inschatting gemaakt voor oudere jaren. Bij de ABN AMRO Bank te Rotterdam kan conform de algemene kredietovereenkomst  
worden beschikt  over een krediet in rekening-courant van € 6.000.000 waarvoor hypothecaire zekerheden zijn gesteld. Besloten 
is om deze rekening-courant faciliteit in 2017 op te zeggen, vanwege de toereikende  liquiditeitspositie van Amerpoort op basis 
van het meerjarenbeleidsplan. 

Stichting Amerpoort maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten (financiële vaste 
activa, vorderingen, liquide middelen, leningen, kortlopende schulden) die de instelling blootstellen aan kredietrisico, renterisico 
en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de Raad van Bestuur van de stichting een Treasury 
statuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgesteld. Daarnaast beschikt de stichting over liquiditeits- en 
investeringsbegrotingen.

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, debiteuren en overige 
vorderingen, liquide middelen. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 3,6 miljoen. Voor verder inzicht in de 
kredietrisico's inzake de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op de balans. De hoogste vordering bedraagt € 
1,2 miljoen inzake vorderingen gemeenten inzake WMO/JW. Gezien de aard van de post zitten hier geen kredietrisico's aan.
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Mitigerende maatregelen

Reële waarde

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Amerpoort heeft voor € 320.000 aan bankgaranties verstrekt.

Heads of Agreement 13 juni 2008

2. Bij het opgeven van de Antroposofische signatuur door Stichting Christophorus dient 50% van het verschil tussen de
 vrije verkoopwaarde en € 1.500.000 aan Camphill Nederland Fonds betaald te worden

Deze twee voorwaardelijke verplichtingen blijven bestaan tot 2019.
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1. Bij verkoop van de panden "Erabel" en "Andreas" dient de opbrengst boven de  € 1.500.000 voor 50% aan Camphill Nederland 
Fonds betaald te worden.

De stichting hanteert een minimum liquiditeitsbuffer van € 10 miljoen om gedurende een periode van 90 dagen de verwachte 
operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierin is geen rekening gehouden met het 
eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld. Tevens is geen rekening 
gehouden met de voortijdige afwikkeling van basisrenteleningen. 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Amerpoort heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van multifunctionals met een looptijd tot maart 2020 met een 
totale waarde van €  500.000. Dit betreft EUR 159.600 met een looptijd korder dan 1 jaar en 340.400 met een looptijd tussen de 1 
en 5 jaar.

Een aantal bij de stichting in gebruik zijnde onroerende goederen worden gehuurd. De totale jaarhuur bedraagt in 2016 € 
4.710.000. Dit betreft € 4.710.000 met een looptijd korter dan 1 jaar, € 5.220.000 met een looptijd tussen de 1 en 5 jaar en € 
4.700.000  met een looptijd langer dan 5 jaar.

De stichting is deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De deelnemers zijn conform de regels van het WfZ 
gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risico vermogen van het WfZ minder dan het garantieniveau bedraagt. Het 
obligo bedraagt 3% van de schuldrest van de geborgde leningen ad. € 31.200.000 of wel € 936.000.

Op basis van bovengenoemde overeenkomst tussen Camphill Nederland Fonds en Stichting Christophorus zijn er in clausule 5 
en 6 voorwaardelijke verplichtingen opgenomen:
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde 117.590.159 15.278.541 20.814.295 3.184.283 156.867.278
- cumulatieve herwaarderingen -4.032.718 -4.032.718
- cumulatieve afschrijvingen 61.445.805 8.333.661 16.387.155 86.166.621

 
Boekwaarde per 1 januari 2016 52.111.636 6.944.880 4.427.140 3.184.283 0 66.667.939

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 2.313.963 5.894.189 0 8.208.152
- herwaarderingen 0
- afschrijvingen 4.089.595 641.175 1.596.087 6.326.857
- bijzondere waardeverminderingen 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0
- overige mutaties 5.615.560 1.716.387 -7.331.947 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 827.472 827.472
  cumulatieve herwaarderingen 0
  cumulatieve afschrijvingen 351.545 351.545
  per saldo 475.927 0 0 0 0 475.927

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 1.050.038 1.075.212 717.876 -1.437.758 0 1.405.368

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde 122.378.247 16.994.928 23.128.258 1.746.525 0 164.247.958
- cumulatieve herwaarderingen -4.032.718 0 0 0 0 -4.032.718
- cumulatieve afschrijvingen 65.183.855 8.974.836 17.983.242 0 0 92.141.933

Boekwaarde per 31 december 2016 53.161.674 8.020.092 5.145.016 1.746.525 0 68.073.307

Afschrijvingspercentage 2,5%-10% 5% 10%-33,3% 0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op
participanten en

op maatschappij-
en waarin wordt Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van
in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen
€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 339.026 33.063 372.089
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen -169.513 -22.215 -191.728
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (dis)agio

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 0 0 0 169.513 10.848 180.361

Som waardeverminderingen 0
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5.1.8.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2015 2016 gereed

onder-
handen

Indexering 
WTZi

Aangepaste 
goedkeuring

€ € € € € € € 

P09003 Oirschotlaan KSW 854.067 13.977 868.044 0 2016
P11007 NO grondkosten ISH 94.145 -33.783 60.362 0 2016
P13003 Nieuwbouw Mariaoordlaan WTZI 1.547.931 466.600 2.014.531 0 2016
P13005 De Ontdekking KSW 27.067 183.228 210.295 0 2016
P13009 Oudlaan KSW 43.566 1.471.098 0 1.514.664 2017
P15002 Duinweg 35 Wonen WTZI 138.789 2.294.642 2.433.432 0 2016
P15003 Cariljonplein 1-3 verbouwing WTZI 346.226 1.266.633 1.612.858 0 2016
P15004 Tijdelijke huisvesting WTZI 132.491 -67 132.425 0 2016
P15009 Brandveiligheid NOL ISH 0 0 0 2016
P16002 Hogeweg/Operaweg KSW 2.716 0 2.716 2017
P16003 Isengardlaan 1-3 5-7 ISH 132.478 0 132.478 2017
P16004 Cariljonplein 10 ISH 0 0 0 2017
P16010 Baarnseweg 2 WTZI 25.401 0 25.401 2017
P16011 Brandveiligheid buitenlocaties ISH 7.441 0 7.441 2017
P16012 Vosseveld logeren ISH 63.824 0 63.824 2017

 
Totaal 3.184.283 5.894.189 7.331.947 1.746.525 0 0 0

5.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-
ving WTZi Rentekosten

€ € € € 
€ € 

P09003 Oirschotlaan KSW 868.044 868.044 868.044
P11007 NO grondkosten ISH 60.362 60.362 60.362
P13003 Nieuwbouw Mariaoordlaan WTZI 2.014.531 2.014.531 2.014.531
P13005 De Ontdekking KSW 210.295 210.295 210.295
P15002 Duinweg 35 Wonen WTZI 2.433.432 2.433.432 2.433.432
P15003 Cariljonplein 1-3 verbouwing WTZI 1.612.858 1.612.858 1.612.858
P15004 Tijdelijke huisvesting WTZI 132.425 132.425 132.425

Totaal 6.193.246 1.138.701 0 7.331.947 0 0
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Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen
t/m 2016

Nominaal bedrag 
WTZi

Jaar van 
ople-

vering
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-
tijd

Soort lening Werkelijke 
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

Aflossing 
2017 Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €
ABN AMRO 64.28.76.525 1-jul-95 3.403.352 30 hypothecair 4% 1.424.871 53.546 1.371.325 1.103.595 8 lineair 53.546 Geborgd via WfZ
ABN AMRO 64.48.04.211 6-mei-97 4.537.802 25 hypothecair 4% 1.223.000 158.000 1.065.000 635.000 5 lineair 158.000 Geborgd via WfZ
ABN AMRO 24.22.66.983 29-jun-07 10.000.000 20 hypothecair 5% 5.750.000 500.000 5.250.000 2.750.000 10 lineair 500.000 Geborgd via WfZ
NBW 10014204 2-dec-96 1.273.355 40 hypothecair 4% 301.129 24.595 276.534 153.559 19 lineair 24.595 Staat der Nederlanden
BNG 40.0095869 1-dec-92 427.007 40 hypothecair 3% 181.478 10.675 170.803 117.428 15 lineair 10.675 Staat der Nederlanden
BNG 40.0094215 16-jan-98 547.146 26 hypothecair 5% 189.397 21.044 168.353 63.133 7 lineair 21.044 Staat der Nederlanden
BNG 40.0094212 15-mrt-93 1.310.041 30 hypothecair 2% 316.217 45.174 271.043 45.173 6 lineair 45.174 Staat der Nederlanden
BNG 40.0087210 2-feb-98 1.135.358 30 hypothecair 5% 421.982 41.963 380.019 170.204 11 lineair 41.963 Staat der Nederlanden
BNG 40.0098710 28-jan-04 1.188.677 30 hypothecair 3% 752.829 39.623 713.206 515.091 17 lineair 39.623 Staat der Nederlanden
BNG 40.104933 1-mrt-10 4.000.000 40 hypothecair 4% 3.425.000 100.000 3.325.000 2.825.000 33 lineair 100.000 Geborgd via WfZ
ING nr 971 20-dec-06 1.637.500 30 hypothecair 5% 1.159.890 54.584 1.105.306 0 1 lineair 1.105.306 1
ING nr 445 1-jul-07 500.000 30 hypothecair 5% 358.333 16.667 341.666 0 1 lineair 341.666 1
Triodos nr01,086/60,900 1-apr-97 1.588.231 20 hypothecair 5% 34.033 34.033 0 0 0 lineair 0 1
Triodos nr 047 20-dec-06 1.637.500 30 hypothecair 5% 1.159.890 1.159.890 0 0 0 lineair 0 1
Tridos nr 162 1-jul-07 501.427 30 hypothecair 5% 359.356 16.714 342.642 0 1 lineair 342.642 1
Triodos nr 154 6-okt-08 1.004.051 25 hypothecair 4% 1.004.051 1.004.051 0 0 0 afl.vrij 0 1
NWB 1-26748 19-aug-10 6.000.000 40 hypothecair 4% 5.212.500 150.000 5.062.500 4.312.500 33 lineair 150.000 Geborgd via WfZ
BNG 40.105917 1-feb-11 5.000.000 25 hypothecair 3% 4.050.000 200.000 3.850.000 2.850.000 19 lineair 200.000 Geborgd via WfZ
BNG 40.105918 2-jun-11 5.000.000 25 hypothecair 3% 4.100.000 200.000 3.900.000 2.900.000 19 lineair 200.000 Geborgd via WfZ
BNG 40.106272 1-aug-11 6.352.923 10 hypothecair 3% 3.811.754 635.292 3.176.462 0 4 lineair 635.292 Geborgd via WfZ
BNG 40.106941 1-okt-12 5.000.000 25 hypothecair 3% 4.400.000 200.000 4.200.000 3.200.000 20 lineair 200.000 Geborgd via WfZ
Totaal 39.635.710 0 4.665.851 34.969.859 21.640.683 0 4.169.526

Gestelde zekerheden:

1. Hypothecaire zekerheden op de navolgende panden gezamenlijk met ING Bank NV en de Triodosbank N.V.
   de opstallen met ondergrond, erf, tuin en verdere aanbehoren, staande en gelegen te Bosch en Duin, gemeente Zeist,
   Duinweg 35, kadastraal bekend onder sectie K, nummer 92.
   Baarnseweg 2, kadastraal bekend onder sectie K nummer 2876 en 2877.
   Baarnseweg 6 en 6a, kadastraal bekend onder sectie K nummer 420.
   Baarnseweg 7, kadastraal bekend onder sectie K nummer 3129.
   Denneweg 18, kadastraal bekend onder sectie K nummer 3517.
   de gronden gelegen te Bosch en Duin, gemeente Zeist, Duinweg, kadastraal bekend onder sectie K nummer 3183.
   Paulinapolder 20-28,  kadastraal bekend onder sectie B nummer  3488 , Amersfoort

Ten behoeve van WFZ en ABN AMRO zijn hypothecaire zekerheden gesteld.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 124.409.461 122.635.012
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 6.200.409 5.556.880
Opbrengsten Jeugdwet 2.551.761 2.353.635
Opbrengsten Wmo 2.606.404 3.226.928
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 167.666 86.848
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 433.237 349.672
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en 253.024 274.953
 opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering
Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten (SBZ) 215.656 156.027
Overige zorgprestaties 25.021 187.135

Totaal 136.862.637 134.827.092

Toelichting:

De tarieven bij de WMO zijn gedaald.
De PGB opbrengsten zijn met name gestegen door o.a. uitbreiding van ouderinitiatieven. 

14. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 112.859 115.150
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 421.482 453.132

Totaal 534.341 568.282

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Overige dienstverlening : 867.326          909.323
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 21.757            36.651

Totaal 889.083 945.974

Toelichting:
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Dit betreft opbrengsten uit verkopen vanuit onze winkel Jans Pakhuis, opbrengsten uit het restaurant en doorberekende kosten.

De toename van het wettelijk budget komt vooral door prijsindexatie en hogere vergoeding voor kapitaalslasten.

De subsidie WLZ/Zvw-zorg betreft zorginfrastructuur. De overige subsidies hebben met name betrekking op het stagefonds. De subsidies hebben 
betrekking op een kalenderjaar en worden derhalve geheel aan het boekjaar toegerekend. 
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LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Lonen en salarissen 70.164.173 66.166.580
Sociale lasten 11.388.612 10.538.762
Pensioenpremies 5.543.283 5.385.247
Andere personeelskosten: 3.540.747 3.259.093
Subtotaal 90.636.815 85.349.682
Personeel niet in loondienst 4.862.383 2.996.351

Totaal personeelskosten 95.499.198 88.346.034

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
1.788 1.755

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.788 1.755

Toelichting:

Alle werknemers zijn werkzaam binnen Nederland.

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Afschrijvingen:
- financiele vaste activa 191.728 208.618
- materiële vaste activa 6.326.857 7.309.952

Totaal afschrijvingen 6.518.585 7.518.570

Toelichting:
De afschrijvingskosten zijn gedaald door aanpassing van de afschrijftermijn per datum ingebruikname in plaats van het hele boekjaar.

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.493.701 8.621.301
Algemene kosten 8.718.859 7.832.966
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.554.764 4.955.887
Onderhoud en energiekosten: 5.547.383 5.712.004

Huur en leasing 4.183.188 3.902.877
Dotaties en vrijval voorzieningen 58.120 1.269.839

Totaal overige bedrijfskosten 31.556.014 32.294.873

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Rentebaten 74.925 277.414
Rentelasten -1.507.884 -1.598.418

Totaal financiële baten en lasten -1.432.959 -1.321.004

Toelichting:
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De rentebaten zijn gedaald door lagere rentevergoedingen.

De algemene kosten zijn met name gestegen door extra inzet op de organisatieverandering naar taakvolwassen teams.

De rentekosten zijn gedaald door de aflossing van de leningen.

De huurkosten zijn hoger door indexering en uitbreiding huurpanden.

De Patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn gedaald door de vrijval van te betalen medische kosten (1,3 mln). Daartegenover staat een toename 
van onderaannemerschap.

De post lonen en salarissen is met name gestegen door de dotatie aan de voorziening te betalen ORT ad 1,4 mln. Verder zijn de totale 
personeelskosten gestegen door toename van personeel. De post Personeel niet in loondienst is met name gestegen door de inzet van interim 
management en door de toename van  de inzet van externe ondersteuning bij o.a.  ICT.



Stichting  Amerpoort

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

WNT-VERANTWOORDING 2016 Amerpoort

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 P.G.M. Willems
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0
Gewezen topfunctionaris? ja 
(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Individueel WNT-maximum 145.000                         

Beloning 187.686                         
Belastbare onkostenvergoedingen 2.400                             
Beloningen betaalbaar op termijn 10.886                           
Subtotaal 200.973                         

Totaal bezoldiging 200.973                         

Verplichte motivering indien overschrijding Overgangsregeling van toepassing

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0

Beloning 192.114                         
Belastbare onkostenvergoedingen 2.400                             
Beloningen betaalbaar op termijn 10.742                           
Totaal bezoldiging 2015 205.256                         

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 J.F. de Beer T.M.W.A. van 
den Hurk

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum 21.750                           14.500            
Beloning 18.125                           14.500            
Belastbare onkostenvergoedingen -                                 -                  
Beloningen betaalbaar op termijn -                                 -                  
Subtotaal 18.125                           14.500            
-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                 -                  
Totaal bezoldiging 18.125                           14.500            
Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning 12.909                           10.146            
Belastbare onkostenvergoedingen -                                     -                      
Beloningen betaalbaar op termijn -                                     -                      
Totaal bezoldiging 2015 12.909                           10.146            
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Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 
opgesteld op basis van de volgende op Amerpoort van toepassing zijnde regelgeving: het WNT maximum voor de zorg.

Op 1 februari 2016 is door de Raad van Toezicht de klasseindeling van Amerpoort bepaald op klasse III. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor 
Amerpoort is € 145.000. 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.

De leden van het Managementteam zijn in het verleden als topfunctionaris in de WNT-verantwoording opgenomen. Omdat de leden van het 
Managementteam uitsluitend een adviserende rol hebben en de bestuurder de besluiten neemt, is in 2016 besloten dat alleen de Bestuurder als 
topfunctionaris wordt gekwalificeerd conform de WNT. De aanpassing van deze omissie leidt niet tot onverschuldigde betalingen. Voor de vergelijkende 
cijfers zijn de gegevens van de Managementteam-leden opgenomen over 2015 (zie onder 1 c).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de functievervulling
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

bedragen x € 1 R. Rötscheid J.M. Tromp A.P. Nieboer
Functiegegevens [LID] [LID] [LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum 14.500                           14.500            14.500                 

Beloning 14.500                           14.500            14.500                 

Belastbare onkostenvergoedingen -                                 -                  -                       
Beloningen betaalbaar op termijn -                                 -                  -                       
Subtotaal 14.500                           14.500            14.500                 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                 -                  -                       
Totaal bezoldiging 14.500                           14.500            14.500                 
Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt nvt

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

Beloning 10.146                           10.146            -                           
Belastbare onkostenvergoedingen -                                     -                      -                           
Beloningen betaalbaar op termijn -                                     -                      -                           
Totaal bezoldiging 2015 10.146                           10.146            -                           

1c. Managementteam leden  (ex topfunctionarissen m.i.v. 2016)

De MT leden zijn met ingang van 2016 geen topfunctionaris meer. Onderstaand zijn daarom alleen de cijfers 2015 opgenomen.

bedragen x € 1 J.H.A. Andriessen H.J.C.  Bosma J.W. Schuurman

Functiegegevens
Directeur divisie 1

Directeur 
divisie 2

Directeur 
Expertise centrum

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris nee nee nee
(Fictieve dienstbetrekking) nee nee nee

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/5 - 31/12 1/4 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0
Beloning 171.092                         69.627            70.666                 
Belastbare onkostenvergoedingen 234                                1.983              1.129                   
Beloningen betaalbaar op termijn 2.651                             7.062              7.582                   
Totaal bezoldiging 2015 173.977                         78.672            79.377                 

bedragen x € 1 L.W. van Kempen T.F.J. 
Klarenbeek W. Hutten

Functiegegevens Directeur F&I
Directeur 

Huisvesting
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte) 0,7 0,3
Gewezen topfunctionaris nee nee
(Fictieve dienstbetrekking) nee nee

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 1-2-2015 1/1 - 31/12 24/8 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,7 0,3 1,0
Beloning 89.623                           42.222            67.194                 
Belastbare onkostenvergoedingen 1.400                             2.810              -                           
Beloningen betaalbaar op termijn 7.336                             3.196              -                           
Totaal bezoldiging 2015 98.359                           48.228            67.194                 
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21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

1c. Managementteam leden  (ex topfunctionarissen m.i.v. 2016)

De MT leden zijn met ingang van 2016 geen topfunctionaris meer. Onderstaand zijn daarom alleen de cijfers 2015 opgenomen.

bedragen x € 1 W.J. Heeringa S. Meijer
Functiegegevens n.v.t. n.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2016 uit dienst in 2015 uit dienst in 2015
Individueel WNT-maximum nvt nvt
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 1-2-2015 1/1 - 1-9-2015

Beloning 17.167                           81.780            
Belastbare onkostenvergoedingen 1.049                             6.159              
Beloningen betaalbaar op termijn 882                                7.462              
Totaal bezoldiging 2015 19.098                           95.401            

22. Honoraria accountant 2016 2015
€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 95.000 88.350
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 80.192 64.872
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 175.192 153.222

23. 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 21.

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

De opgenomen honoraria betreffen de totale honoraria over het boekjaar waar de jaarrekening betrekking heeft ongeacht of de werkzaamheden 
reeds gedurende het boekjaar zijn verricht exclusief BTW.
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

31-dec-16 31-dec-15
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 68.073.307         66.667.939          
Financiële vaste activa 180.361              372.089               
Totaal vaste activa 68.253.668         67.040.028          

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 569.534              341.185               
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 37.882                 
Overige vorderingen 4.370.193           3.998.670            
Liquide middelen 40.629.376         44.572.444          
Totaal vlottende activa 45.569.103         48.950.181          

Totaal activa 113.822.771       115.990.209       

31-dec-16 31-dec-15
PASSIVA € €

Eigen vermogen
Kapitaal 14.384                14.384                 
Bestemmingsreserves -                      -                       
Bestemmingsfondsen 46.527.662         43.481.114          
Algemene en overige reserves 187.024              187.039               
Totaal eigen vermogen 46.729.070         43.682.537          

Voorzieningen 9.582.694           7.999.112            

Langlopende schulden 30.800.332         37.033.839          

Kortlopende schulden 26.710.674         27.274.720          

Totaal passiva 113.822.771       115.990.209       
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

2016 2015
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 136.646.983    134.671.065   

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 534.341             568.282          
 inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 777.701             955.974          

Som der bedrijfsopbrengsten 137.959.024      136.195.321   

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 95.416.028        88.275.619     

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 6.518.586          7.518.570       

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten 31.544.924        32.280.773     

Som der bedrijfslasten 133.479.538      128.074.962   

BEDRIJFSRESULTAAT 4.479.486          8.120.359       

Financiële baten en lasten -1.432.959         -1.321.004      

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 3.046.527          6.799.355       

RESULTAAT BOEKJAAR 3.046.527        6.799.355       
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
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Voor de toelichting op de enkelvoudige balans en de enkelvoudige resultatenrekening, verwijzen wij naar de 
toelichting op de geconsolideerderde balans (hd. 5.1.5) en de toelichting op de geconsolideerde 
resultatenrekening (hd 5.1.10).

Het verschil tussen de enkelvoudige balans - en resultatenrekening en de geconsolideerde balans en - 
resultatenrekening zijn de posten die betrekking hebben op het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg 
(SBZ).

De posten van het SBZ blijken uit de toelichting op de geconsolideerde balans en - resultatenrekening.
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5.1.14 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting  Amerpoort heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld
op 28 mei 2017.

De raad van toezicht van de Stichting  Amerpoort  heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd op
 28 mei 2017.

5.1.15 Resultaatbestemming

Statutair is bepaald dat de Raad van Bestuur met betrekking tot besluiten tot de winstbestemming slechts 
bevoegd is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Stichting Amerpoort heeft de resultaatbestemming 2016 goedgekeurd op
 28 mei 2017.

De Raad van Bestuur van Stichting Amerpoort heeft de resultaatbestemming 2016 vastgesteld 
op 28 mei 2017.

Het positieve resultaat ad € 3.279.304 wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.

5.1.16 Gebeurtenissen na balansdatum

In 2017 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2016.

5.1.17 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

P.G.M. Willems 28 mei 2017

J.F.G.M. de Beer 28 mei 2017

T.M.W.A. van den Hurk 28 mei 2017

A.P. Nieboer 28 mei 2017

R. Rötscheid 28 mei 2017

J.M. Tromp 28 mei 2017
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Amerpoort heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Stichting Amerpoort.
In de statuten is bepaald, conform artikel 2, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Amerpoort 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening  
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Amerpoort (hierna ‘de stichting’) te Baarn (hierna 
‘de jaarrekening') gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Amerpoort per 31 december 2016 en van het 
resultaat over 2016 in overeenstemming de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016; 
2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2016; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling controleprotocol WNT 2016 vallen.  
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Amerpoort zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 2015/2014 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT, de brief van VWS d.d. 20 februari 2015 en 
de Regeling controleprotocol WNT 2016 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 
zoals bepaald en verantwoord door Stichting Amerpoort als uitgangspunt gehanteerd voor onze 
controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit 
bezoldigingsmaximum 2015/2014. 



   
 

 
Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere 
informatie, die bestaat uit: 
— het bestuursverslag 2016, bestaande uit hoofdstuk 1 ‘uitgangspunten van de     
         verslaglegging’, hoofdstuk 2 ‘Profiel van de organisatie, hoofdstuk 3 ‘Bestuur, toezicht en  
         bedrijfsvoering’ en hoofdstuk 4 ‘Beleid, inspanningen en prestaties’; 

— bijlage 1 Organogram 2016;  

— bijlage 2 ‘Nevenfuncties Raad van Toezicht’;  

— bijlage 3 ‘Overzicht agendapunten Raad van Toezicht en Commissies’;  
— de overige gegevens. 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag, bestaande uit hoofdstuk 1 ‘uitgangspunten van de verslaglegging’, 
hoofdstuk 2 ‘Profiel van de organisatie, hoofdstuk 3 ‘Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering’ en 
hoofdstuk 4 ‘Beleid, inspanningen en prestaties’; en de overige gegevens in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de 
jaarrekening 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de Raad 
van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad van Bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
  



   
 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de stichting in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen.  
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

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

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

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van 
Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

  



   
 

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

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

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

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
Zwolle, 31 mei 2017 
KPMG Accountants N.V. 
J. Dijkstra RA 
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