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Werk in uitvoering…. 

Ook in 2018 is invulling gegeven aan het meerjarenbeleidsplan Buitenste Binnen: Werk in 
uitvoering. Amerpoort heeft zich in meerdere opzichten verder ontwikkeld tot een 
taakvolwassen organisatie. Samen met medewerkers, cliënten, verwanten, vrijwilligers en 
met partners in en buiten onze eigen sector. Er is sprake van meer eigenaarschap. 
Medewerkers en teams, zowel in het primaire proces als in de ondersteuning, weten wat hun 
opgave is en geven daar vanuit hun professionele kracht invulling aan. 
 
In 2018 is het eerste kwaliteitsrapport gepresenteerd, aansluitend bij het kwaliteitskader van 
onze sector. Het rapport is met name tot stand gekomen in dialoog met cliënten, verwanten, 
medewerkers en medezeggenschapsorganen. Zo hebben we een beter beeld gekregen van 
wat we doen en waar we nog kunnen leren en verbeteren. Het expertisecentrum staat de 
organisatie bij in het leren en verbeteren. Door het ondersteunen van de expertiselijnen. Door 
op zoek te gaan naar en het ontwikkelen van methodieken voor begeleiding en behandeling. 
En door samen met universiteiten en hogescholen te onderzoeken wat het effect is van onze 
manier van werken.  
 
In vrijwel alle financieringsdomeinen (Wlz; WMO; Jeugdwet; PGB; ZvW) is sprake van groei. 
In de Wlz hangt deze met name samen met een toename van zwaardere zorgvragen 
waardoor meer meerzorg wordt ingezet. Vanuit het gemeentelijk domein wordt een groter 
beroep gedaan op zorg voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. 
Daarnaast levert Amerpoort toenemend zorg in particuliere initiatieven, gefinancierd vanuit 
PGB’s.  
Deze ontwikkeling vraagt om voldoende en goed opgeleide medewerkers. Dat is een 
uitdaging in een periode waarin de arbeidsmarkt onder druk staat. Instroom én behoud van 
personeel behoeft daarom extra aandacht. Om die reden is de samenwerking met 
onderwijsinstellingen geïntensiveerd om studenten al in een vroeg stadium van hun opleiding 
te motiveren voor een baan in onze sector. Meer keuzemogelijkheden voor secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn gecreëerd. Wij bieden trainingen voor weerbaarheid, zowel voor 
onveilige situaties tijdens het werk als daarbuiten. Amerpoort neemt deel aan regionale 
initiatieven en actieplannen voor instroom van nieuwe medewerkers. Het aantal zij-instromers 
dat kiest voor Amerpoort neem toe. 
 
Het ziekteverzuim blijft een aandachtspunt. Het ziekteverzuimpercentage van Amerpoort is 
nog net niet op het niveau van het landelijk gemiddelde, maar zet de continuïteit van zorg wel 
onder druk. Het leidt tot een groter beroep op de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL) 
dat veelal minder bekend is met de cliënten en bovendien hogere kosten met zich 
meebrengt. Overigens is de groei van de inzet van PNIL in 2018 iets afgenomen, ondanks de 
krappe arbeidsmarkt en dankzij een betere sturing van het management. 
 
In 2018 is het vernieuwde portefeuilleplan huisvesting 2019-2028 vastgesteld. Dit plan is tot 
stand gekomen op basis van zorghuisvestingsplannen van beide zorgdivisies met input van 
cliënten, verwanten en medewerkers. Amerpoort wil nog beter aansluiten bij de woonwensen 
van de cliënt. 
 
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de migratie van een groot deel van de ICT-
omgeving van Amerpoort naar Carante Groep per januari 2019. Hiermee wordt de 
samenwerking op het gebied van I&A met Reinaerde per 1 januari 2019 beëindigd. 
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Amerpoort sluit het jaar 2018 financieel af met een positief resultaat. Dat is mede de 
verdienste van een betere sturing door het management en van een verdere 
professionalisering van de serviceorganisatie en concern control. 
 
 
Paul Willems 

Bestuurder Amerpoort
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1. Uitgangspunten van de verslaglegging 

In dit jaarverslag legt Amerpoort verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. 

 

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 2018 een eigen jaarverslag op. Omdat er een 

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

jaarrekening SBZ plaats op concernniveau van Amerpoort.  

 

Dit jaarverslag beperkt zich tot de formele verantwoording. Daarnaast blikt Amerpoort op 

verschillende manieren terug op 2018. Voorbeelden hiervan zijn het kwaliteitsrapport, het 

Jaarbeeld en het digitale magazine Amerzine, waarmee Amerpoort communiceert met haar 

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 levert Amerpoort een deel in de vorm van persoonsgebonden 

budget (pgb). 

 

In 2018 maakten circa 2.816 mensen met een verstandelijke beperking gebruik van de 

diensten van Amerpoort, verspreid over ongeveer 163 panden. 

 

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.  

 

Stichting 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.  

mailto:info@amerpoort.nl
http://www.amerpoort.nl/
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De stippellijn geeft de personele unie aan (bestaande uit dezelfde personen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatiestructuur 

Amerpoort is ingedeeld in twee divisies, een expertisecentrum, een serviceorganisatie, 

concern control en een afdeling communicatie. De divisiedirecteuren, de directeur 

expertisecentrum, de directeur serviceorganisatie en de concerncontroller zijn elk integraal 

verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied. Samen 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 stelt de cliënt centraal en begeleidt hem of haar op een passende, professionele 

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

procedures sluiten daarbij aan.  

Amerpoort legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Teams geven op 

taakvolwassen wijze invulling aan hun taken. Deze werkwijze zet medewerkers in hun kracht 

en is daarmee in het belang van de cliënten. Managers hebben ruimte om hun eigen beleid 

vorm te geven binnen kaders en leggen op basis hiervan verantwoording af.  

  

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. Er is een deelraad cliënten en een 

deelraad verwanten. De CCR maakt na afloop van het kalenderjaar een verslag van zijn 

werkzaamheden.  

Daarnaast zijn er binnen Amerpoort lokale cliënten- en verwantenraden actief. Zij overleggen 

met de betrokken manager. Daarnaast zijn er verschillende informele vormen van 

medezeggenschap, zoals huiskameroverleggen en klankbordgroepen.  

 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) is een orgaan met eigen bevoegdheden, ontleend aan de WOR, 

de CAO en het OR-reglement. De raad stelt de belangen van de werknemers voorop, zonder 

het werkgeversbelang uit het oog te verliezen.  

RvT 

Stichting 
Amerpoort 
 

Stichting 
SBZ 

RvT 

RvB RvB 
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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.  

 
2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Kerngegevens 2018 Aantal/bedrag 

Cliënten per einde verslagjaar  Aantal 

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding  

979 

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding  

195 

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

26 

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) 

1.311 

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  

362.706 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 

72.174 

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

9.512 

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie BGG)  

206.962 

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis 

van de functie BGG en WMO-zorg) 

1.415.514 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

2.685 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

1.731 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's 

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 

 

150.036.822 

Waarvan wettelijk budget voor Wlz-zorg, exclusief subsidies  

 

131.262.453 

Waarvan opbrengsten uit hoofde van Wmo / Jeugdwet 

 

8.076.933 

 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 

 

10.697.414 



 

9 

2.3 Samenwerkingspartners 

Amerpoort werkt veel samen met andere (maatschappelijke) organisaties met als doel de 

cliënt – de belangrijkste stakeholder – 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 onderzoeksinstellingen, 

opleidingsinstituten, particuliere initiatieven, ketenpartners en kleinere aanbieders. Enkele 

voorbeelden van samenwerkingspartners:  

 

Carante Groep 

Amerpoort is onderdeel van Carante Groep, een samenwerkingsverband van regionaal 

verankerde autonome organisaties in de zorg voor mensen met een beperking en/of 

ouderen. 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 de organisaties kennis op het gebied van 

bedrijfsvoering en zorgontwikkeling. 

 

VGU 

Amerpoort is lid van de vereniging gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). De leden van de VGU 

beogen om kennis en ervaringen te delen teneinde mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke en/of zintuigelijke beperking in de provincie Utrecht vraaggerichte en vraag-

gestuurde dienstverlening te kunnen bieden, die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden, 

levensfase, leefomgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Utrechtzorg 

Amerpoort is lid van Utrechtzorg, de arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio 

Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstsreek. De samenwerking met ca. 80 aangesloten 

deelnemers biedt kansen voor een betere en gezonde arbeidsmarkt. 

 

Particuliere initiatieven 

Kenmerkend voor de initiatieven is dat ouders, verwanten en 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; Amerpoort 

organiseert die in nauw overleg met betrokkenen in het initiatief.  

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. Aan het gezondheidscentrum zijn artsen, 

verpleegkundigen en diverse zorgprofessionals verbonden. Naast de samenwerking binnen 

het gezondheidscentrum werken beide organisaties ook op verschillende inhoudelijke 

thema’s samen.  

 

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 

samenwerking wordt per 31 december 2018 beëindigd, omdat zowel Reinaerde als 

Amerpoort deze werkzaamheden overbrengen naar Carante Groep.  
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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. 

 

Tilburg University 

Amerpoort is sinds enkele jaren aangesloten bij de Academische Werkplaats Leven met een 

Verstandelijke Beperking, verbonden aan de Tilburg University. Hiermee versterkt Amerpoort 

haar missie om kennis te verzamelen, te delen en te ontwikkelen om daarmee de kwaliteit 

van zorg te borgen en te verbeteren volgens ‘the state of the art’. 

 
2.4 Fondsen en vrienden 

Een aantal fondsen en vriendenstichtingen ondersteunen 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 Theater Totaal verstrekt voorzieningen en activiteiten in 

materiële en immateriële zin op het gebied van allerlei kunstvormen. 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 Governancecode Zorg. Dit vertaalt 
zich in zeven principes die zijn neergelegd in onder meer: 
 

- 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 

 
3.2 Raad van Bestuur  

Amerpoort kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, in de functie van bestuurder. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn neergelegd in een 
reglement. De samenstelling van de Raad van Bestuur in 2018 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 Stichting Utrecht Zorg (tot 12 april 2018) 

- Voorzitter bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 

- Bestuurder Stichting Care Process Support 

 

Het jaarlijks functioneringsgesprek 2018 tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht had 

plaats op 7 december 2018. Met het oog daarop voerden de leden van de benoemings- en 

honoreringscommissie gesprekken met een afvaardiging van het MT, de OR en de CCR 

(deelraad cliënten en deelraad verwanten). Onderwerp van gesprek was onder andere 

medezeggenschap. 

 

Ten aanzien van de bezoldiging zijn geen wijzigingen afgesproken. De Raad van Bestuur ziet 

af van de mogelijkheid tot indexering. De bedragen en componenten van de bezoldiging zijn 

overeenkomstig de bepalingen bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT) 

verantwoord in de jaarrekening.  

 

De Raad van Toezicht heeft in het kader van de WNT op grond van de regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp de WNT-klasse voor 2018 

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

bestuurder het overgangsrecht van toepassing. 

 

De Raad van Toezicht constateerde 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. 
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3.3 Raad van Toezicht  

Taak en werkwijze 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder 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 Raad van Toezicht 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. 

Op grond van artikel 6 lid 2 van de statuten is goedkeuring van de Raad van Toezicht 

benodigd voor een aantal specifieke bestuursbesluiten. 

 

Onafhankelijkheid  

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de 

Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

 

In het kader van deze onafhankelijkheid is er elk jaar een evaluatie. Voor 2017 is de 

zelfevaluatie als instrument gebruikt. Daarnaast is een aantal vragen over het thema 

taakvolwassen werken toegevoegd. Hierover sprak de raad met een externe begeleider. De 

Raad van Toezicht stond daarnaast zelf stil bij de reguliere onderwerpen uit de evaluatie.  

 

Samenstelling 

De Profielschets voor de Raad van Toezicht van Amerpoort omschrijft de 

kwalificatievereisten voor en de competenties van de individuele leden 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. 

 

Naam  Rol  Eerste benoeming/ 

moment van 

aftreden 

Dhr. Drs. J.F. de Beer 

 

 Voorzitter  

 Lid Benoemings- en Honoreringscommissie 

01-01-2011/ 

31-12-2018 

n.h. 

Mw. L.M. van der Sluis 

 

 Vicevoorzitter 

 Lid Benoemings- en Honoreringscommissie 

01-02-2018/ 

31-01-2021 

h. 

Mw. Drs. Th. van den Hurk 

 

 Lid Raad van Toezicht 

 Voorzitter Benoemings- en Honoreringscommissie 

 Lid auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting 

01-01-2011/ 

31-12-2018 

n.h. 

Dhr. R. Rötscheid  Lid Raad van Toezicht 

 Voorzitter auditcommissie Bedrijfsvoering en 

Huisvesting 

01-01-2011/ 

31-12-2018 

n.h. 

Mw. Prof. Dr. A.P. Nieboer 

 

 Lid Raad van Toezicht 

 Voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid  

01-01-2016/ 

31-12-2019 

h. 
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Mw. J.J. Hellinga 

 

 Lid Raad van Toezicht 

 Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 

01-01-2018/ 

31-12-2021 

h. 

Dhr. H. van der Stelt   Lid Raad van Toezicht 

 Lid auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting 

01-09-2018/ 

21-10-2018 

nh. 

 

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

 

Bezoldiging  

De voorzitter van de Raad van Toezicht ontving in 2018 een honorering van € 21.500,- ex 

btw. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen € 17.200,- ex btw. 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 Raad van Toezicht kwam in 2018 zes keer bijeen in een reguliere vergadering in 

aanwezigheid van de bestuurder. Naast zaken geagendeerd door de verschillende 

commissies, waren onderwerpen onder meer: 

 

- Analyse verkenner samenwerking RvB & CCR-V 

- I&A en met name de transitie naar Carante Groep  

- Kwaliteitsrapport 2017 

- Privacy / AVG Wetgeving 

- SBZ  

- Taakvolwassen werken  

- Toekomst scenario’s   

 

In bijlage 3 staat een overzicht van alle agendapunten van de vergaderingen in 2018.  

 

De Raad van Toezicht gaf zijn goedkeuring aan: 

- Aanpassing Treasurystatuut 

- Begroting 2019 

- Jaarrekening 2017 

- Jaarverslag 2017 

- Meerjarenbegroting 2019-2023 

- Treasury jaarplan 2018 

 

De Raad van Toezicht constateerde verder dat in 2018: 

- Geen sprake is van belangenverstrengeling voor elk lid afzonderlijk; 

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

Het jaarlijkse gezamenlijke werkbezoek van Raad van Toezicht en MT had plaats in Soest 

waar de locaties Kwatrijn, textielatelier Pastzo en kaarsenmakerij de Punt zijn bezocht.  

 

Ook woonde een delegatie van de Raad van Toezicht in 2018 een overlegvergadering van 

de OR met de bestuurder bij. Hetzelfde geldt voor de Centrale Cliëntenraad, deelraad 

verwanten. In een constructieve sfeer wisselden de deelnemers aan het gesprek hierover 

van gedachten.  



 

14 

 

Commissies 

De vaste commissies bevorderen een goede informatievoorziening aan de Raad van 

Toezicht. Zij ondersteunen en adviseren de raad bij de onafhankelijke uitvoering van het 

toezicht. 

 

Benoemings- en honoreringscommissie 

De benoemings- en honoreringscommissie deed voorstellen over: 

   

- Vaststelling WNT-klasse 2018  

- Werving nieuw leden auditcommissie bedrijfsvoering en huisvesting 

- Zelfevaluatie 2018 

 

Daarnaast voerde de commissie het jaargesprek met de bestuurder, mede met inbreng van 

een afvaardiging van MT, OR en CCR. In bijlage 3 staat een overzicht van alle agendapunten 

van de vergaderingen in 2018.  

 

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 Raad van Toezicht. De 

commissie monitort onder meer de ontwikkelingen op basis van de financiële rapportage, het 

portefeuilleplan huisvesting en bespreekt ontwikkelingen met de accountant. 

 

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

 

- Vastgoedbeleid en portefeuilleplan huisvesting 

- Waardering van het vastgoed, waaronder het bedrijfswaarde model  

- Ontwikkeling serviceorganisatie en concerncontrol 

 

In bijlage 3 staat een overzicht van alle agendapunten van de vergaderingen in 2018.  

 

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van zorg 
Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing binnen Amerpoort op 
aspecten van kwaliteit en veiligheid, en de ontwikkeling daarvan. Daarmee richt zij zich ook 
op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele Raad van Toezicht.  

De auditcommissie bespreekt met de Raad van Bestuur 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 audits, calamiteiten, 
tevredenheidonderzoeken, de organisatie van (brand)veiligheid, medicatieveiligheid en 
klachten(procedures).  

Thema’s die daarbij onder meer ter sprake kwamen: 

- Kwaliteitsrapport 
- De HKZ audit en visitatiecommissie 
- Privacy en AVG ontwikkelingen 
- Ziekteverzuim 
- (Behandel)methodieken 
- Inspectiemeldingen en –rapporten 



 

15 

- Risicomanagement 
- Jaarverslagen Melding Incidenten (MIC), van de klachtencommissie VGU en van 

Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg. 
 

In bijlage 3 staat een overzicht van alle agendapunten van de vergaderingen in 2018.  

 
3.4 Bedrijfsvoering: planning & control cyclus  

 In 2018 is de rol van concerncontrol verder uitgewerkt. In het bijzonder is aandacht geweest 

voor de verbinding met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van het Expertisecentrum. Stappen 

in de opzet van de nieuwe vormen van control zijn gezet op het gebied van 

risicomanagement, soft controls, interne audit en kwaliteit control. Maar ook zijn stappen 

gezet t.a.v. IT control. Met deze stappen is ook de herinrichting van het team – in afstemming 

met het primair proces - verder vormgegeven. Voor 2019 staan verdere inbedding van de 

vormen van control en het verdergaan met het overdragen van taken aan de service 

organisatie op de agenda.  

 

De teams van de ondersteuning (serviceorganisatie, afdeling communicatie, concern control 

en het expertisecentrum) hebben eind 2018 een plan gemaakt waarin het verder 

optimaliseren van de ondersteuning aan zorgteams, clustermanagers, gedragsdeskundigen 

en managementteam wordt beoogd. Met dit plan voeren we uit wat in het 

meerjarenbeleidsplan ‘Buitenste Binnen: werk in uitvoering’ staat. 

 
3.4.1. 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 de begroting. Het jaarplan vertaalt de 

organisatiedoelen naar een gepland resultaat voor eind van dat jaar en de te nemen stappen. 

In de begroting worden de ambities financieel vertaald.  

 

Per kwartaal bespreekt Amerpoort de tussentijdse resultaten en stelt waar nodig de doelen 

en tussenstappen bij. Op deze wijze doorloopt de organisatie de PDCA-cyclus op de 

organisatie brede doelen. Door wisselingen in het MT in 2018 is nadrukkelijker stilgestaan bij 

de wijze waarop het periodieke gesprek wordt gevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat er meer 

scherpte op de inhoudelijke dialoog mag.  

Er speelt veel binnen Amerpoort wat meer focus op prioriteren en faseren vraagt.   

Ook goed inbedding in de hele organisatie van cyclisch werken vraagt aandacht, in het 

bijzonder in cultuur en gedrag. Een thema wat ook de accountant aanbrengt in haar 

management letter 2018. 

 

De accountant benoemt in haar managementletter dat inzicht in cultuur en gedrag bij het 

taakvolwassen werken een belangrijk punt is. En raad daarom aan om te gaan werken met 

soft controls in de dagelijkse werkzaamheden. Deze soft controls geven handvat om te 

waarborgen dat cultuur en gedrag ook de organisatiedoelen en de eisen / verwachtingen van 

belanghebbenden bewerkstelligt. 

 

In het begrotingsproces voor 2019 heeft Amerpoort weer een stap gezet om te komen tot 

meer eigenaarschap bij managers en teams met concerncontrol in een begeleidende rol. Er 

heeft nadrukkelijker dialoog plaatsgevonden over het proces en de inhoud met het MT en de 

clustermanagers. Inzicht is verstrekt zodat clustermanagers met hun teams meer regie over 
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geld kunnen nemen. Maar ook is er meer gezamenlijkheid in het MT gebracht door kaders te 

stellen op het totaal van de divisies en het totaal van de overhead.  

 

Amerpoort 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. De 

kwartaalrapportages gaan, naast de realisatie, in op de financiële jaarprognoses en een 

liquiditeitsproblemen voor 18 maanden. In 2018 is een verder verbetering van de kwaliteit 

van de maand/kwartaalafsluitingen doorgevoerd. Er is vanaf januari 2018 gestart met 

maandrapportages voor het MT om inzicht te geven in de voortgang en te komen tot acties 

op bijsturing. In de kwartaalrapportages is nadrukkelijker met het MT aandacht voor een 

kwalitatieve jaarprognoses met definitie van kansen en risico’s. Naast het kennis nemen van 

de jaarprognose is bij Q1 2018 nadrukkelijk stilgestaan bij het, waar nodig, komen tot acties 

voor bijsturing en is dit in de opvolgende maanden gevolgd.  

 

De bestuurder en het MT ontvangen periodiek informatie over de ontwikkelingen, kansen en 

risico’s. Ook de Raad van Toezicht, OR en CCR worden periodiek geïnformeerd.  

 

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

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

beoordeeld.  

 
3.4.2. Administratieve organisatie en interne beheersing  

Vanuit de missie ‘Samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke 

beperking” zijn er in 2018 door Amerpoort wederom stappen gezet om de organisatie verder 

te ontwikkelen. Bevindingen uit 2017 zijn in 2018 voortvarend opgepakt.  

De administratieve organisatie en interne beheersing van Amerpoort is daarom van 

voldoende niveau, concludeert de accountant in haar managementletter.  

 

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

interne risicobeheersing- en controleprocedures. De bevindingen worden vastgelegd in de 

managementletter. In het MT is stilgestaan bij deze managementletter. We zijn ons als MT er 

hierdoor nog meer van bewust dat cyclisch werken een aandachtspunt is voor Amerpoort. En 

dat we expliciet aandacht moeten besteden aan de ‘soft controls’. Andere punten waar in 

2019 verder aandacht aan wordt besteed zijn het verder vormgeven van IT beleid, 

terugbrengen van kasverkeer op locaties, tussentijdse interne controles op de 

productieverantwoording en de doorontwikkeling van de interne auditfunctie binnen 

Amerpoort.  

 

Met de administratieve organisatie en interne beheersing hangt het thema fraude samen. 

Amerpoort vind 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 
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onderzoek, de geleden schade verhalen, ontslag aanzeggen, de samenwerkingsverbanden 

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 2018 is er 1 onregelmatigheid geconstateerd. Een onderzoek is uitgevoerd 

en er zijn maatregelen ter preventie ingevoerd.   
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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. 

 

Amerpoort heeft een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2017-2020. Belangrijke inbreng 

hiervoor vormt de Tussenevaluatie Buitenste Binnen. Omdat het meerjarenbeleidsplan een 

verder uitvoeringsprogramma van de visie Buitenste Binnen is, heeft het als titel Buitenste 

Binnen: Werk in uitvoering. Het plan geeft het kader voor de ontwikkelingen van de komende 

jaren. 

 

Voor de langere termijn verwacht de sector ontwikkelingen die een grotere impact hebben. 

Denk aan de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de samenstelling van de cliëntpopulatie. Om 

daar meer zicht op te krijgen heeft Amerpoort een traject doorlopen om toekomstige trends in 

beeld te brengen. De opbrengst is vervolgens vertaald naar mogelijke scenario’s voor 

strategische keuzes voor Amerpoort voor de komende 10 jaar. Deze scenario’s zijn in 

dialoogsessies besproken met cliënten, familie en medewerkers. De scenario’s worden op 

hoofdlijnen onderschreven. In 2018 is gestart met het uitwerken van verschillende deel 

strategieën om deze scenario’s te kunnen realiseren. In 2019 wordt dit proces verder vorm 

gegeven. 

 
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. Het is de 

uitdaging nieuwe kennis zo te implementeren dat die ingebed wordt in het dagelijks handelen 

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

onderzoek optimaal te benutten in de praktijk. 

 

Amerpoort leert niet alleen van onderzoek van anderen, maar richt zich ook sterker op de 

uitvoering van eigen onderzoek. Zelf onderzoek doen leert de organisatie op een 

methodische wijze de praktijk te analyseren en eigen interventies beter te onderbouwen. Zo 

levert Amerpoort ook een bijdrage aan de ontwikkeling en onderbouwing van het 

professionele handelen in de branche. Amerpoort richt zich hierbij vooral op praktijkgericht 

onderzoek en levert bijdragen aan wetenschappelijke onderzoek. Dit gebeurt onder meer via 

het lidmaatschap van de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, 

verbonden aan de Universiteit van Tilburg.   

 
4.3 Kwaliteitsbeleid  

Amerpoort wil 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.  
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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.” 

 

In 2017 verscheen het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De doelen daarvan sluiten 

naadloos aan bij de ambitie kwaliteit die Amerpoort formuleerde. Het Kwaliteitskader 

versterkt daarmee ook de ingezette ontwikkeling van Amerpoort. Amerpoort publiceert 

een afzonderlijk kwaliteitsrapport over 2018. www.amerpoort.nl/kwaliteitsrapport. Amerpoort 

gebruikt dit kwaliteitsrapport ook als verantwoording naar cliënten, verwanten, 

medezeggenschap, Raad van Toezicht en externe partijen.  

 
4.4 Personeelsbeleid 

Arbeidsmarkt en instroom 

Amerpoort kampt net als andere zorgorganisaties met vacatures die langer openstaan. 

Desalniettemin heeft Amerpoort in 2018 meer instroom gehad dan uitstroom, net als in 2017. 

Continuïteit in de instroom van medewerkers, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en 

het voorkomen van ongewenst verloop blijven van groot belang om goede kwaliteit van zorg 

te bieden. Op deze gebieden heeft Amerpoort in 2018 diverse acties in gang gezet.  

 

In de eerste plaats heeft Amerpoort focus gelegd op het vergroten van de instroom van zij-

instromers en leerlingen. Door een bijeenkomst te houden (75 deelnemers) zijn uiteindelijk 20 

zij-instromers aangetrokken, naast de gebruikelijke leerlingen die Amerpoort in dienst heeft. 

In 2018 zijn ook de voorbereidingen gestart voor de nieuwe arbeidsmarktcampagne die in 

2019 gelanceerd wordt. Input voor de campagne is opgehaald bij medewerkers uit het primair 

proces die verhalen hebben verteld over hoe zij hun passie meenemen in hun dagelijks werk. 

Verder is via Carante Groep software aangeschaft (Appical) om een Welkom-bij-Amerpoort 

app te ontwikkelen voor nieuwe medewerkers. Met de app kunnen nieuwe medewerkers op 

een laagdrempelige, gedoseerde en gestructureerde manier kennis maken met Amerpoort.  

 

Behoud en duurzame inzetbaarheid 

Behoud van medewerkers is ook een belangrijk aandachtspunt. Amerpoort is in 2018 gestart 

met het aanbieden van HelloFysio. Hiermee kunnen medewerkers zelf online op zoek naar 

klachten, oorzaken, oplossingen en preventieve maatregelen. Ter ondersteuning heeft 

Amerpoort een “Gezond Werken” team opgericht (via het eigen paramedisch centrum) waar 

medewerkers terecht kunnen voor meer persoonlijk advies, bijvoorbeeld op een Arbo 

spreekuur. Alle medewerkers kunnen vanaf 2018 gratis meedoen aan yogalessen die 

georganiseerd worden binnen Amerpoort. Door deelname aan de fietsstimuleringsregeling 

Trappers worden medewerkers die op de fiets naar het werk komen, extra beloond. Ook is in 

2018 een bijeenkomst georganiseerd over de overgang, om handvatten te bieden aan 

vrouwelijke medewerkers die hiervan hinder ondervinden in hun werk.  

 

Verder hebben teams de mogelijkheid gekregen om een training fysieke weerbaarheid 

preventief in te zetten. Deze training geeft handvatten om op een humane manier adequaat 

te handelen in agressieve situaties. Tevens is maatwerk aangeboden aan teams. Daarnaast 

is een begin gemaakt met (team)trainingen op het gebied van verbale weerbaarheid. 

 

In 2018 is de pilot Veilig-Plus methode gestart. Met deze methode voeren teams met elkaar 

een gesprek over onveilige situaties in het werk. De Veilig-Plus aanpak is een middel om 

teams te faciliteren het thema veiligheid bespreekbaar te maken, in gezamenlijkheid met het 

http://www.amerpoort.nl/kwaliteitsrapport
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netwerk en met de benodigde mandaat aan tafel. Want veiligheid en je veilig voelen zijn 

bepalende factoren voor de kwaliteit van leven én de kwaliteit van werken in de 

gehandicaptenzorg.  

 

Opleiding en ontwikkeling is een ander belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. 

Naast het reguliere aanbod zijn er ook meer trainingen bijgekomen in het abonnement 

van Amerpoort bij GoodHabitz. Hiermee kunnen alle medewerkers gratis online trainingen 

volgen, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit, social media, gezondheid 

of effectief vergaderen. Daarnaast hebben we in 2018 een verdubbeling van het aantal 

aanvragen voor individuele loopbaanbegeleiding gezien.  

 

Tot slot is in 2018 een start gemaakt om het functiehuis te herzien. Het is belangrijk dat 

het functiehuis aansluit op de ontwikkelingen binnen de organisatie en op de 

arbeidsmarkt. Amerpoort wil het functiehuis helder en transparant vormgeven waarin 

loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden goed herkenbaar naar voren komen. (Potentiele) 

medewerkers weten wat er van hun verwacht wordt in het taakvolwassen werken en 

weten waar de verantwoordelijkheden en het eigenaarschap belegd zijn. Dit alles moet tot 

uiting komen in herkenbare functiebeschrijvingen die onderlinge samenhang vertonen. Dit 

project wordt in 2019 verder uitgewerkt.  

 

Verzuim  

Het verzuimpercentage was in 2018 gemiddeld 6,23% (ten opzichte van 5,62% in 2017). Het 

voortschrijdende verzuimcijfer stijgt bij Amerpoort sinds 2014, maar ligt wel onder het 

gemiddelde van de branche. Het verschil is echter marginaal. De meldingsfrequentie bij 

Amerpoort was in 2018 1,01 (ten opzichte van 1,02 in 2017). De voortschrijdende 

meldingsfrequentie (1,12) is stabiel, echter nog wel ruim boven die van de branche (1,00). 

 

In 2018 zijn 2 extra acties ingezet om het verzuim en duurzame inzetbaarheid positief te 

beïnvloeden:  

- Om de continuïteit te waarborgen en beter in te kunnen spelen op de vraag is eind 

2018 een voorstel ingediend om extra uren bedrijfsarts in te kopen (bij een tweede 

bedrijfsarts). Deze maatregel wordt in 2019 geëffectueerd.  

- Om de managers meer te ondersteunen is in 2018 voorwerk gedaan om een 

casemanager inzetbaarheid aan te stellen. Deze functionaris gaat werk uit handen 

nemen als het gaat om de Wet Verbetering Poortwachter processtappen, en fungeert 

als expert op het gebied van verzuim en re-integratie. In 2019 start een pilot hiervoor.  

 

Verder borduurde de organisatie voort op de verzuimaanpak zoals die in 2016 al was 

ingezet. Dat betekent grote nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid.  
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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. Dit is noodzakelijk om: 

  

1. de zorgverplichtingen (kwalitatieve zorg) aan cliënten te kunnen nakomen,  

2. vertrouwen te houden van stakeholders en 

3. toegang te houden tot de financiële markten (onder meer voor het aantrekken van 

financiering voor investeringen). 

 

Amerpoort waarborgt dit door actief te sturen op evenwicht tussen opbrengsten en kosten 

alsmede tussen ontvangsten en uitgaven. Hierbij wordt ingezet op een flexibele 

kostenstructuur en onderscheid tussen incidentele en structurele resultaten. Amerpoort werkt 

met begrotingen en prognoses op het gebied van resultaat, investeringen en liquiditeit. 

 

Amerpoort waarborgt het ook door in te spelen op de toegenomen eisen van bankiers en het 

Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz). Die eisen hebben niet alleen betrekking op de 

financiën, maar ook op besturing en het ‘in control’ zijn van de organisatie. Amerpoort beschikt 

bovendien over een treasurystatuut waarin het treasurybeleid is vastgelegd. 

 

De doelstellingen van het financieel beleid van Amerpoort 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 zijn 

opgenomen in onderstaande paragraaf. 

2. De verschillende organisatie 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. Geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (zoals renteswaps) 

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 € 15 miljoen gesteld om gedurende twee maanden de 

personele uitgaven te kunnen compenseren, 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. 

 

De doelstellingen van het treasurybeleid van Amerpoort zijn voorzichtig en ondersteunend 

aan het financieel beleid en het mogelijk maken van activiteiten en plannen. In de 

bedrijfsvoering maakt Amerpoort gebruik van financiële instrumenten in de vorm van 

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



 

22 

De organisatie maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten als renteswaps. De 

jaarrekening bevat een nadere toelichting op deze financiële instrumenten en bijbehorende 

risico’s.  

 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel beleid van 

Amerpoort. Onderzoek en ontwikkeling is onderdeel van het Expertisecentrum en een 

budget is in 2018 hiervoor beschikbaar gesteld. 

 
4.5.2. Beschrijving van de positie op balansdatum  

 Financieel resultaat 

Amerpoort sloot 2018 af met een positief financieel resultaat van € 4,0 miljoen op een omzet 

van € 150,0 miljoen. Dit resultaat bevat een aantal incidentele opbrengsten en kosten. Het 

financieel resultaat geschoond van deze incidentele posten bedraagt € 3,2 miljoen en is als 

volgt te specificeren (afgerond op miljoen €): 

 

Financieel resultaat        4,0 miljoen  

Bij: Verhoging reservering PBL voorgaande jaren    0,3 miljoen +  

Bij: Afrekening KVGR Reinaerde/Amerpoort voorgaande jaren  0,3 miljoen + 

(incl. afwikkeling reorganisatie kosten) 

Bij: Bijdrage rekencentrum Carante Groep van investering naar kosten  0,3 miljoen + 

Bij: Sloopkosten flat        0,2 miljoen + 

Af: Vrijval terugbouw verplichting      0,2 miljoen -/- 

Af: Terugname bijzondere waardeverminderingen    1,6 miljoen -/- 

Genormaliseerd financieel resultaat      3,2 miljoen  

 

Dit genormaliseerde financieel resultaat van € 3,2 miljoen bestaat uit een positief resultaat 

huisvesting van € 3,9 miljoen en een negatief resultaat bedrijfsvoering van € 0,7 miljoen.  

In de markt is vanaf 2018 sprake van een integraal tarief. Voor 2018 is de onderverdeling van 

het resultaat huisvesting/zorg gebaseerd op de verdeling tussen NHC en ZZP.  

Het negatief resultaat bedrijfsvoering van € 0,7 miljoen is iets beter dan begroot voor 2018  

(€ 0,8 miljoen negatief resultaat bedrijfsvoering).  

 

Het genormaliseerd resultaat over 2018 bedraagt € 3,2 miljoen ten opzichte van € 1,0 miljoen 

genormaliseerd over 2017. Een toename van € 2,2 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen in lijn met 

de afspraken zoals gemaakt in de begroting 2018.  

 

Kengetallen 

 

Kengetallen Beleid 2018 2017

Liquiditeit (current ratio, vlottende activa / vlottende passiva) > 1,0 1,61 1,61

Weerstandsvermogen (eigenvermogen / omzet) > 20% 35% 34%

Solvabiliteit (eigen vermogen/Totaal vermogen) > 25% 45% 43%

Rentabiliteit (netto resultaat / omzet) > 1,5% 2,7% 0,5%

Loan to Value (leningen lang en kortlopend / materiele vaste activa) < 0,7 0,41 0,45

DSCR (bedrijfsresultaat / rente en aflossing) > 1,3 2,6 1,4
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Samengevat voldoet Amerpoort aan de gestelde beleidsnormen. In 2017 is eenmalig 

afgeweken op de rentabiliteit norm om extra geld toe te kennen aan de zorg (€ 1,0 miljoen) 

op een begroot resultaat dat voldeed aan de financiële normen. 

 
4.6 Vooruitblik 2019  

Het goede leven voor de cliënt en een gezonde werkomgeving voor de medewerker zijn 

uitgangspunten bij het formuleren van de kaders. In de ontwikkeling naar taakvolwassen 

werken willen we zoveel mogelijk die kaders samen – met teams en managers – formuleren.  

 

De kaders in de begroting 2019 zijn geformuleerd op basis van de inhoudelijke strategische 

keuzes van Amerpoort en de financiële kaders die overheden en financiers hebben 

vastgesteld. In 2018 zijn de toekomstscenario’s uitgewerkt en zijn we begonnen met het 

uitwerken van de onderliggende deelstrategieën. Om te komen tot het inzichtelijk maken van 

de financiële implicaties. Omdat die implicaties pas in 2019 met het afronden van de 

deelstrategieën bekend zijn, houdt de begroting 2019 daar nog geen rekening mee en staat 

het op de agenda voor de begroting 2020. In de begroting 2019 is wel aansluiting gemaakt 

op het eind 2018 geactualiseerde portefeuilleplan (inclusief lange termijn investeringen 

begroting en aansluitend op lange termijn zorghuisvesting plannen). 

 

Amerpoort heeft voor 2019 een resultaat begroot van € 2,3 miljoen, met verwachte 

investeringen van € 8,1 miljoen die uit eigen middelen worden gefinancierd. Dit is exclusief 

de geplande verkoop van 4 panden met een verwachte boekwinst van € 1,2 miljoen 

(opbrengst inschatting € 3,5 miljoen). De organisatie verwacht geen overige bijzonderheden 

in de kasstromen. Het begrote resultaat 2019 van € 2,3 miljoen omvat een resultaat 

huisvesting van € 2,0 miljoen en een positief resultaat bedrijfsvoering van € 0,3 miljoen. 

Hiermee een ombuiging van een negatief begroot resultaat bedrijfsvoering 2018 van  

€ 0,8 miljoen naar positief € 0,3 miljoen voor 2019. Dit komt voort uit een geplande 

verbetering van de zorgresultaten van de divisies (€ 0,8 miljoen) en het terugbrengen van de 

uitgaven voor ondersteunende diensten (€ 0,3 miljoen) 

 

Thema’s voor 2019 zijn: 

1. Ontwikkeling & Innovatie  

2. Behoud van een gezonde financiële balans 

3. Behoud van medewerkers en instroom nieuwe medewerkers  

4. Ondersteuning  

 

1. Ontwikkeling & Innovatie  

 

Voor 2019 is ruimte voor initiatieven op het gebied van ontwikkeling & innovatie opgenomen. 

Deze ruimte wordt gebruikt om onze ambities te realiseren en om stappen te zetten in het 

ontwikkelen van kennis en professionalisering op het gebied van technologie.  
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2. Behoud van een gezonde financiële balans  

 

Amerpoort heeft in financieel opzicht een aantal uitdagingen. De zorgzwaarte neemt toe en  

de arbeidsmarkt staat onder druk. De overheid erkent de toename van de zorgzwaarte. Dat 

heeft geleid tot aanpassing van een aantal tarieven (ZZP’s en vervoer). In de komende jaren 

verwachten we een verdere verruiming van de tarieven. Amerpoort wil dat de verruiming van 

de tarieven zoveel mogelijk ten goede komt aan de zorg. Dat betekent dat de overhead-

kosten niet automatisch stijgen met de verhoging van de tarieven in de begroting 2019.  

Dit vraagt tevens, in lijn met de afgelopen jaren, blijvend aandacht op de verhouding tussen 

de begrote en werkelijke uitgaven voor het personeel.  

Hoewel in 2018 herstel heeft plaatsgevonden van evenwicht tussen inkomsten (vergoeding 

voor geleverde zorg) en uitgaven (personele inzet) vraagt dit thema ook in 2019 aandacht. 

Mede doordat we te maken hebben met een tekort aan beschikbare medewerkers waardoor 

we meer tijdelijk en duurder personeel moeten inzetten. In het behouden van het gezonde 

evenwicht is ook de bezettingsgraad een blijvend aandachtspunt voor 2019. Het afgelopen 

jaar laat zien dat de beschikbare plaatsen en de wachtlijst niet altijd op elkaar aansluiten. 

Hierdoor kunnen we niet in alle gevallen tegemoetkomen aan de wensen van wachtende, 

potentiële cliënten en blijven plaatsen langer onbezet dan gewenst.  

 

3. Behoud van medewerkers en instroom nieuwe medewerkers  

 

Goed personeelsbeleid moet bijdragen aan het behoud van medewerkers en aan de 

instroom van nieuwe medewerkers. Daarvoor is creativiteit en ondernemerschap nodig van 

iedere medewerker: kansen zien en mogelijkheden benutten. Het ziekteverzuim vraagt extra 

aandacht als het gaat om het voorkomen en terugdringen van het verzuim.  

 

4. Ondersteuning  

 

Een groot deel van de ondersteunende diensten werkt vanuit de Serviceorganisatie. 

Daarnaast heeft Amerpoort een deel van haar diensten op het gebied van P&O, huisvesting, 

financiële ondersteuning en ICT ondergebracht bij Carante Groep. Het 

samenwerkingsverband Carante Groep zorgt voor kennisdeling en schaalvoordelen in 

kwalitatief en financieel opzicht. Met ingang van 1 januari 2019 brengen we een groter deel 

van onze ICT-functies onder bij Carante Groep. De samenwerking op dit gebied met 

Reinaerde eindigt per 1 januari 2019. Amerpoort krijgt weer een kleine, eigen I&A afdeling. 

Sinds 2017 zijn we gestart met het werken aan verbetering van de kwaliteit van 

informatisering en automatisering én met het terugdringen van de kosten naar marktconform 

niveau. Deze trend zetten we ook door in de komende jaren, vanuit de Serviceorganisatie en 

vanuit Carante Groep.  
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Bijlage 1 Organogram 2018  
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Bijlage 2 Nevenfuncties Raad van Toezicht 

 

Naam  Nevenfuncties 

Dhr. J.F. de Beer 

 

 Directeur NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg  

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Specialistisch 

Behandelcentrum Zandheuvelweg (gerelateerd aan Amerpoort)  

 Lid Raad van Commissarissen Castle Craig Nederland  

 Lid Raad van Toezicht Carante Groep  

 Lid Raad van Toezicht van de KNMT  

 Lid Toetsingscommissie RVVZ  

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting PvP 

Mw. L.M. van der Sluis 

 

 Advocaat Berculo Advocaten 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Specialistisch 

Behandelcentrum Zandheuvelweg (gerelateerd aan Amerpoort)  

 Lid RvC woningbouwvereniging Vecht en omstreken in 

Breukelen 

 Lid RvC woningcorporatie Centrada in Lelystad 

 Docent Beroepsopleiding Advocaat 

Mw. Th. van den Hurk 

 

 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Specialistisch Behandelcentrum 
Zandheuvelweg (gerelateerd aan Amerpoort)  

 Lid Raad van Toezicht van iHub en voorzitter auditcommissie, tot 
1 juli 2018   

 Lid Raad van Commissarissen Joost Zorgt Nederland BV, tot 1 juli 
2018  

 Member non executive board Chun He Elderly Care, Shenzhen 
(China)  

 Directeur (eigenaar) THC (elderly care consulting SE Asia)  

  

Dhr. R. Rötscheid  Directeur Social Finance N.V. tot 1 februari 2018 

 Partner Finance Ideas (tot 1 februari 2018) 

 Voorzitter RvT Vivium Zorggroep  

 RvT lid van Florence  

 Bestuurder WSW (per 1 februari 2018) 

Mw. A.P. Nieboer 

 

 Professor of Sociomedical sciences, School of Health Policy & 

Management, Erasmus University Rotterdam 

 Lid RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (gerelateerd aan Amerpoort) 

Mw. J.J. Hellinga 

 

 Arts (bedrijfsarts niet geregistreerd) voor verschillende 

bedrijven en organisaties (profit en non profit) in Amsterdam en 

Haarlem 

 Lid raad van toezicht en voorzitter commissie kwaliteit en 

veiligheid bij AxionContinu 

 Lid RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (gerelateerd aan Amerpoort) 
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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 2018: 

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: 

- Accountantsverslag  

- Analyse verkenner samenwerking RvB & CCR-V 

- Begroting 2019  

- Bestuurdersaansprakelijkheid 

- Business case verkoop panden  

- Carante Groep 

- Dialoog over Kwaliteit 

- Evaluatie RvT 

- Financiële rapportages Q2  

- Herbeoordelingsverklaring WfZ  

- Herijking treasurystatuut  

- Herzien risico opslag BNG-lening  

- Hoofdstructuur 

- I&A  

- Jaarrekening 2017  

- Jaarverslag 2017  

- Kaderbrief 2019  

- Kwaliteitsrapport 2017  

- Managementletter  

- Meerjarenbegroting 2019 - 2023  

- Onkosten vergoeding RvB 

- Portefeuilleplan huisvesting  

- Privacy / AVG Wetgeving 

- Rooster van aftreden  

- SBZ  

- Scholingsvoorstel 

- Taakvolwassen werken  

- Toekomst scenario’s   

- Treasuryjaarplan  

- Vastellen klasse WNT en bezoldiging 

- Werving voorzitter en leden t.b.v. financiële commissie 
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Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting - Agendapunten 2018: 

- Accountantsverslag 2017 

- Administratieve organisatie particuliere initiatieven 

- Begroting 2019 

- Beleid activering/afschrijving 

- Bezettingsgraden 

- Business Case Ameland 

- Doelgroepenanalyse 

- Duurzaamheid 

- Financiële kwartaal rapportages 

- Herbeoordelingsverklaring WfZ 

- Herijking treasurystatuut 

- Herziening risico opslag BNG-lening 

- Investeringsplanning vastgoed 

- Jaarrekening 2017 

- Jaarverslag 2017 

- Kaderbrief 2019 

- Managementletter 2017 

- Meerjarenbegroting 2019 

- Notitie sociale lasten PBL 

- NZa kostenonderzoek 

- Portefeuilleplan 2019-2028 

- SBZ Begroting 2019 

- SBZ Jaarrekening 2017 

- SBZ Jaarverslag 2017 

- Treasury jaarplan 2019 

- Vastgoedbeleid 2018 

- Vastgoedrapportage 2017 

- Waardering vastgoed i.c.m. bedrijfswaardeberekening 
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Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid - Agendapunten 2018: 

- Aangekondigde inspectie psychofarmaca 

- Dit vind ik er van – cliënttevredenheid  

- HKZ audit 

- Indicatoren 

- Inspectiemeldingen   

- Jaarverslag klachtencommissie VGU 

- Jaarverslag MIC    

- Jaarverslag providers               

- Jaarverslag SBZ – onderdeel K&V                            

- Kwaliteitsrapport 2017  

- LACCS methodiek  

- Methodiek Spoor A  

- MIC commissie 

- MIC jaarverslag  

- Onaangekondigde inspectie Christophorus 

- Ontwikkeling MIC instrument  

- Ontwikkelplannen Zorginkoop – resultaten en borging   

- Privacy – AVG wetgeving  

- Proef visitatiecommissie kwaliteitsrapport 

- Risicomanagement  

- Stand van zaken verkenner CCR 

- Uitkomst maturity scan AVG       

- Vervolg kwaliteitsrapport  

- Waarheidsparadigma  

- Weerbaarheidstraining  

- ZKN certificering SBZ  

- Zorgkaart NL 

 

Benoeming en honorering commissie – Agendapunten 2018: 

- Aanpak en agendering evaluatie functioneren RvT 2018 

- Bezoldiging RvT 2019 

- Goedkeuring onkosten RvB  

- Planning en organisatie jaargesprek RvB 

- Samenstelling RvT / Rooster van aftreden 

- Scholingsvoorstel RvT 

- Werving nieuwe leden 


