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

 

Ook in 2014 stond Amerpoort in het teken van het leveren van kwalitatief goede zorg aan 

cliënten. Extra aandacht ging naar het toekomstbestendig maken van de organisatie voor alle 
veranderingen. Amerpoort ontwikkelde de visie ‘Buitenste Binnen’ die de basis vormt voor de 

verandering die de organisatie de komende jaren uitvoert. 

 
Centraal in ‘Buitenste Binnen’ staat de nieuw e missie van Amerpoort: ´Samen w erken aan 

een goed leven voor mensen met een beperking`. Samen benadrukt dat w e het, nog sterker 

dan voorheen, met zijn allen doen.  
 

‘Buitenste Binnen’ geeft ook aan w elke bew eging w e gaan maken. Nog meer dan voorheen 

willen w e de buitenw ereld binnenhalen om samen te w erken aan het goede leven van 
cliënten. En meer dan ooit w illen w e - van binnen naar buiten - de samenleving 

opzoeken. Binnen en buiten zijn w erelden die elkaar nodig hebben en hopelijk steeds meer 

naar elkaar toe groeien. Samen met begeleiders, familie, vrijw illigers, buren, bedr ijven, 
partners en kennisinstituten bieden w e cliënten de mogelijkheid mee te doen aan het 

dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving.  
 

‘Buitenste Binnen’ verw oordt ook dat w e het écht anders gaan doen: eff iciënter, met meer 

ruimte en verantw oordelijkheid voor medew erkers en nieuw e initiatieven. We zien de 
veranderingen als kans om A merpoort nog toekomstbestendiger te maken. We blijven 

kw alitatief goede zorg bieden met minder geld.  

 
De missie, klant- en w erkw aarden en het toekomstbeeld anno 2017 geven samen vorm aan 

de nieuw e visie van Amerpoort. De w erkw aarden - Ondernemend, Open, Nieuwsgierig en 

Samenw erkend - geven medew erkers richting hoe vanuit het perspectief van ‘Buitenste 
Binnen ’ te handelen. Iedereen die met ons samenw erkt moet de w aarden herkennen in ons 

gedrag. De w aarden zijn de leidraad bij het vormgeven van de speerpunten.  

 
Op deze manier w illen w e uitvoering geven aan de veranderingen, terw ijl het samen w erken 

aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking voortdurend voorop 

staat. Deze veranderingen vatten w e in de tekst veelal samen met de term ‘herontw erp’. 
 

In dit jaarverslag is het toekomstbestendig maken van de organisatie zichtbaar. Amerpoort 

opereerde nog vanuit de bestaande structuur en bijbehorende besturingsfilosofie, maar veel 
aandacht ging uit naar het vormgeven van een andere organisatie, structuur en 

besturingsvisie die aansluit bij ‘Buitenste Binnen’. Het jaar 2014 is daarmee te kenmerken als 
een overgangsjaar. Dit betekent dat op sommige plaatsen in het jaardocument sprake is van 

de ‘tegenw oordige tijd’, terw ijl die inmiddels ‘verleden tijd’ is gew orden. Het is immers een 

jaarverslag over 2014. 
 

P.G.M. Willems,       

Voorzitter Raad van Bestuur     
 

 

 
Baarn, 7 mei 2015 
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1. Uitgangspunten van de verslaglegging 

 

In dit Jaarverslag legt Amerpoort verantw oording af over het gevoerde beleid in 2014. De 
verslaglegging heeft plaats op stichtingsniveau, zo nodig gespecif iceerd naar segmenten 

binnen A merpoort en eventueel met verw ijzingen naar de Stichting Specialistisch 
Behandelcentrum Zandheuvelw eg (SBZ). 

 

SBZ ressorteert onder Stichting Amerpoort, met een personele unie van de Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht van Amerpoort. Beide stichtingen stellen voor 2014 een eigen 

Jaardocument op (jaarverslag en DigiMV). Omdat er een bestuurlijke eenheid tussen de 

Stichting A merpoort en SBZ is, vindt consolidatie van de jaarrekening SBZ  plaats op 
concernniveau Amerpoort.   

 

Het jaarverslag van Amerpoort en het SBZ betreft de formele verantw oording over de 
prestaties. Dit jaarverslag beperkt zich ook alleen tot deze formele kant.  

 

Naast dit Jaarverslag blikt Amerpoort op verschillende manieren terug op 2014. Voorbeelden 
hiervan zijn het Jaarbeeld 2014 en de digitale magazines 100% Amerpoort en Amerzine. Met  

behulp van deze alternatieven communiceren w e naar onze belangrijkste stakeholders: de 

cliënten, verw anten, medew erkers en belangrijke externe stakeholders.   
 

2. Profiel van de organisatie 

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

beperking. Z ij kunnen bij A merpoort terecht voor een uiteenlopend aanbod voor jong tot oud 
met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking.  

 

Amerpoort heeft de volgende functies binnen de AWBZ geleverd:  
- Persoonlijke verzorging 

- Verpleging  
- Begeleiding  
- Verblijf  

- Behandeling 

Een belangrijk deel van de zorg w ordt via zorg in natura (ZiN) geleverd, het overige deel in 

de vorm van persoonsgebonden budget ( PGB). 
 

In 2014 maakten circa 2405 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 

Telef oonnummer 035 647 5555 

Identif icatienummer(s) NZa 600/840 

Nummer Kamer v an Koophandel 32099806 

E-mailadres inf o@amerpoort.nl 

Internetpagina www.amerpoort.nl 

 

mailto:info@amerpoort.nl
http://www.amerpoort.nl/
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2.1 Structuur van het concern 

 

Rechtsvorm en bestuursmodel 
 

Het concern Amerpoort is een stichting en w ordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-
model, zoals neergelegd in de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Bestuur is 

eindverantw oordelijk 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.  

 

De Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelw eg (SBZ) ressorteert onder de 
Stichting A merpoort, 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): 

 
 

      

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Organisatiestructuur1 

 

Amerpoort w as ingedeeld in vier divisies en vier ondersteunende diensten. De 
divisiedirecteuren en de directeuren van de diensten zijn integraal verantw oordelijk. Tezamen 

met de bestuurder vormen zij het Managementteam. In bijlage 1 is het organogram, zoals dat 

gold in 2014, opgenomen. 
 

Besturingsfilosofie 

 
Amerpoort hanteerde 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 verantw oordelijkheden laag in de organisatie. Managers hebben grote 

ruimte om hun eigen beleid vorm te geven, uiteraard binnen heldere kaders. Deze w erkw ijze 
zet  medew erkers in hun kracht en is daarmee in het belang van de cliënten.  

                                                 
1
 Vanuit de visienota Buitenste Binnen (zie inleiding) is de organisatie begin 2015 overgegaan naar een nieuwe 

structuur met twee divisies en vier ondersteunende diensten.  
 

RvT 

Stichting 
Amerpoort 

 

Stichting SBZ 

RvT 

RvB RvB 
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Medezeggenschapsstructuur 

 
Medezeggenschap cliënten 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is het medezeggenschapsorgaan, zoals bedoeld in de 
WMCZ, dat is belast met de behartiging van de algemene belangen van cliënten op 

stichtingsniveau. Cliënten en vertegenw oordigers van cliënten van Amerpoort hebben zitting 

in respectievelijk een deelraad cliënten en een deelraad verw anten. 
 

Naast de Centrale Cliëntenraad zijn er binnen Amerpoort lokale cliëntenraden actief, 

ondersteund door coaches. De lokale raden overleggen met de betrokken manager.  
 

De CCR maakt conform zijn reglement een verslag van de (advies)w erkzaamheden in 2014.  

 
Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig vertegenw oordigend orgaan met eigen 

bevoegdheden, ontleend aan de WOR, de CAO Gehandicaptenzorg en het OR-reglement. 
De raad stelt de belangen van de w erknemers voorop, zonder het w erkgeversbelang uit het 

oog te verliezen.  

De OR heeft een vaste commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). 
Daarnaast is er een vaste commissie voor de f inancieel-economische zaken, de FEC. 

 

De OR maakt na afloop van het kalenderjaar, conform het reglement, een verslag van zijn 
werkzaamheden.  
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2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Kerngegevens 2014 Aantal/bedrag 

Cliënten per einde verslagjaar  Aantal 

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding  

 
916 

Aantal cliënten in ins telling op basis van een zzp zonder 
dagbesteding  

245 

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

42 

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) 

1.202 

Capaciteit Aantal 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 
verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen  

1.244 

Productie gedurende het verslagjaar Aantal 

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting) 

337.775 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting) 

84.286 

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

9.064 

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie BGG) (zie 
toelichting) 

146.136 

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis 
van de functie BGG en WMO-zorg)  

97.392 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 
2433 

 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

1563 
 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's 

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 

131.739.469 

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies  

124.597.075 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  

7.142.394 
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2.3 Samenwerkingspartners 

Amerpoort kent binnen haar w erkgebied vele samenw erkingspartners, waaronder 
vanzelfsprekende partners als het zorgkantoor, de VGN, de inspectie, gemeenten en andere 

zorgaanbieders. Dit kan gaan om grotere samenw erkingsverbanden als w el om praktische 

samenw erking om de zorg van (een) enkele cliënt(en) vorm te geven. Hierbij lichten w e een 
drietal bijzondere samenw erkingspartners nader toe: 

Carante groep 

Amerpoort is onderdeel van Carante Groep. Carante Groep is een samenw erkingsverband 
van regionaal verankerde autonome organisaties in de care. De organisaties opereren vanuit 

een gemeenschappelijke maatschappelijke doelstelling: het op maat begeleiden en 

ondersteunen van cliënten. De organisaties kiezen voor bedrijfskundige samenw erking vanuit 
de overtuiging: goede kw aliteit voor een aanvaardbare prijs. Daarnaast delen organisaties 

kennis op zow el het vlak van bedrijfsvoering als zorgontw ikkeling.  

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). In deze gezamenlijke afdeling w ordt informatiebeleid 

ontw ikkeld en ondersteund. Vanuit deze afdeling w ordt eveneens invulling gegeven aan het 

beheer van de technische infrastructuur.  

Sherpa 

Sherpa is een collega-organisatie van A merpoort die diensten levert aan cliënten met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. A merpoort en Sherpa hebben gezamenlijk een 
gezondheidscentrum van w aaruit primaire eerstelijns gezondheidszorg aan bew oners op de 

locaties Nieuw enoord en Eemeroord (Sherpa) w ordt geboden. Aan het gezondheidscentrum 

zijn artsen, verpleegkundigen en diverse zorgprofessionals verbonden. Het 
gezondheidscentrum beschikt ook over een tandartsenpraktijk, een eigen apotheek en een 

specialistisch behandelcentrum (SBZ). Voor het SBZ w ordt een afzonderlijk jaarverslag 

geschreven.  

 

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 w orden herzien en opnieuw  vastgesteld als een gew ijzigde 
Governancecode hier om vraagt.  
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Afwijking Governancecode 
 

In december 2012 heeft de Raad van Toezicht (RvT) geconstateerd dat de norm van dertig 

procent vrouwen binnen de raad (zoals de Wet Bestuur en Toezicht stelt) niet gehaald is. De 
raad heeft expliciet gesteld dat de samenstelling heroverw ogen w ordt als tijdens de 

zelfevaluatie van de RvT blijkt dat een andere man/vrouw -samenstelling w enselijk is. In 2014 

was dit niet aan de orde. Voor 2015 w ordt een nieuw  lid voor de RvT gezocht vanw ege het 
eindigen van de termijn van één van de huidige leden. Bij de w erving zal de man/vrouw -

samenstelling een aandachtspunt zijn. Wat de overige punten uit de code betreft, is de raad 
van mening dat de raad daaraan voldoet. 

 

 
3.2 Raad van Bestuur  

 

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

verantw oordelijkheden en bevoegdheden van de RvB zijn neergelegd in een reglement. De 
samenstelling van de RvB in 2014 betrof : 

 
Naam Bestuurs 

functie 

Nevenfuncties 

Dhr. Drs. P.G.M. Willems 

(geboren 1958) 

Bestuurder - Bestuurder Stichting Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuv elweg v anaf 15-5-12 
- Voorzitter Bestuur UtrechtZorg vanaf juli 2013 (lid 

v anaf juli 2012) 

- Lid DB VGU (vanaf december 2013) 
- Raad v an adv ies Kennisnetwerk LKC LVB (eind 2014) 

 

Het jaarlijks functioneringsgesprek 2014 tussen de bestuurder en de RvT had plaats op 22 
januari 2015. Onderw erpen van gesprek waren: het herontw erpproces, de ontw ikkeling van 

de f inanciële scenario’s en de ontw ikkelingen in het managementteam (MT). 

 
Met het oog op het functioneringsgesprek hebben de leden van de benoemings- en 

honoreringscommissie van de RvT gesprekken gevoerd met een afvaardiging van het 

Managementteam, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. 
 

Ten aanzien van de bezoldiging w erd afgesproken dat deze met ingang van 1 januari 2015 

wordt geïndexeerd met 0,48% conform het advies van de NVZD. De bedragen en 
componenten van de bezoldiging zijn in de jaarrekening w eergegeven. 

 
De RvT heeft verder 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. 
 

 

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 zij de 
bestuurder met raad ter zijde.  
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De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en w eegt 

daartoe de in aanmerking komende belangen van de organisatie en betrokkenen af.  

De raad is verantw oordelijk voor de kw aliteit van haar eigen functioneren. Zij heeft haar taak 
en w erkw ijze vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. 
 

Onafhankelijkheid  
 

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en w elk 
deelbelang dan ook, onafhankelijk en krit isch kunnen opereren.  
 

Samenstelling 
 

De Profielschets voor de Raad van Toezicht van Amerpoort omschrijf t de 
kw alif icatievereisten 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 ten minste 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
2
 

Dhr. Drs. J.F. de Beer 
(geboren 1950) 

 

 

Voorzitter  
 

Lid Benoemings- en 
Honoreringscommisie 

01-01-2011/ 
01-01-2015 

herbenoembaar 

Dhr. J.M. Tromp, arts 

(geboren 1946) 
 
 

Vice-v oorzitter Raad v an Toezicht  

 
Voorzitter auditcommissie Kwaliteit en 
Veiligheid v an Zorg 

01-01-2011/ 

01-01-2015 
herbenoembaar 

Mw. Drs. Th. v an den Hurk 

(geboren 1955) 
 
 

Lid Raad van Toezicht 

 
Voorzitter Benoemings- en 
Honoreringscommisie 

 
Lid auditcommissie Bedrijfsv oering en 
Huisv esting 

01-01-2011/ 

01-01-2015 
herbenoembaar 

Dhr. Drs. J.G. van der Molen 

(geboren 1953) 
 

Lid Raad van Toezicht 

 
Lid auditcommissie Kwaliteit en 
Veiligheid v an Zorg 

01-01-2008 (andere rechtspersoon)/ 

31-12-2015 
niet herbenoembaar 

Dhr. R. Rötscheid 
(geboren 1957) 

 
 

Lid Raad van Toezicht 
 

Voorzitter auditcommissie 
Bedrijfsv oering en Huisvesting 

01-01-2011/ 
01-01-2015 

herbenoembaar 

 

Zie bijlage 2 voor de tabel met nevenfuncties van de RvT-leden. 
 

Bezoldiging  
 

De leden van de RvT ontvingen in 2014 een honorering van € 8.600 bruto per jaar. De 
voorzitter ontving € 12.850 bruto per jaar. Voorts ontvingen de leden een aanvullende 

vergoeding van € 1.500 bruto per jaar voor hun w erk voor de commissies van de raad.  

                                                 
2
 Gezien het belang van de continuïteit mel den we dat tijdens de R vT vergadering van 15 december 2014 de heer Tromp is 

herbenoemd voor een periode van 2 jaar, tot 1 januari 2017. Mevrouw Van den Hur k, de heer Rötscheid en de heer De Beer zijn 
herbenoemd voor een periode van 4 jaar, tot 1 januari 2019.  
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Dit gold niet voor de voorzitter. Bij de bezoldiging is uitgegaan van de adviesregeling van de 

NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). 

 
Resultaten Raad van Toezicht 

 
De RvT kw am in 2014 zeven keer bijeen in een reguliere vergadering, in aanw ezigheid van 

de bestuurder.  

 
Veel aandacht ging in 2014 uit naar het herontw erpproces. Onderwerpen hierbij w aren onder 

meer: 

- Algemene ontw ikkelingen binnen Wlz, Wmo en Jeugdw et; 
- Organisatiestructuur; 

o Taakvolw assen teams; 

o Divisiestructuur, vorming Expertisecentrum en ondersteunende diensten; 
- Bezuinigingen binnen Wlz; 

- Kansen binnen Wmo w aarbij ook aandacht w as voor de f inanciële risico’s. 

 
De ontw ikkelingen rond de adviesaanvragen aan OR en CCR over de nieuw  in te zetten 

koers in het kader van het herontw erp heeft de RvT intensief gevolgd en besproken met de 

bestuurder. Op basis hiervan heeft de RvT op 25 september haar goedkeuring gegeven aan 
de hoofdlijnen van het herontw erp en adviseerde de bestuurder om, binnen die gestelde 

hoofdlijnen, draagvlak te blijven creëren bij cliënten, verw anten en medew erkers voor de 

uitvoering daarvan.  
 

Daarnaast is verschillende keren gesproken over de ontw ikkelingen in het MT voor w at 
betreft werving en benoeming van nieuw e directeuren en samenstelling van het MT.  

 

De RvT gaf verder haar goedkeuring aan: 
- de jaarrekening;  

- het jaarverslag; 

- het treasury jaarplan; 
- de begroting;  

- de statutenw ijziging; 

- aanstelling accountant;  
- de meerjarenprognose.  

 

De raad constateerde verder dat in 2014: 
- geen sprake is van belangenverstrengeling voor elk lid afzonderlijk;  

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

In bijlage 3 is een tabel opgenomen met de besproken onderw erpen in de vergaderingen van 

de RvT. 
 

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de RvT en het Managementteam had plaats op 

14 april. Onderdeel hiervan w aren een bezoek aan het Gezondheidscentrum en het SBZ met 
aansluitend een gezamenlijk diner met ruimte voor informeel gesprek.  

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

Ondernemingsraad (OR) met de bestuurder bijgew oond.  
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Op de agenda stond het herontw erp. In een prettige sfeer hebben de deelnemers aan het 

gesprek hierover van gedachten gew isseld.  

 
Tevens heeft een gezamenlijk overleg met de CCR plaats gevonden. Zow el de CCR als de 

RvT w aren hierbij voltallig aanw ezig. Er is gesproken over het herontw erp proces, de balans 
tussen het realiseren van bezuinigingen en het behouden van kw aliteit van zorg en een 

ieders rol bij dit proces. Afgesproken is dit gesprek jaarlijks te continueren. 

 
Aandachtspunten 2015 

 

Net als het voorgaande jaar blijf t het herontw erpproces het belangrijkste aandachtspunt. Dit 
bestaat uit het interne proces van het realiseren van financiële taakstellingen en het 

herontw erpen van de organisatie(cultuur). Bovendien gaat het om het monitoren van de 

externe (politieke) ontw ikkelingen zodat het herontw erpproces hier goed op aansluit. De RvT 
volgt de stappen die de bestuurder hierin gezamenlijk met het Managementteam zet.  

  

Commissies 
De commissies zijn vaste commissies van de RvT van A merpoort. De commissies 

bevorderen een goede informatievoorziening aan de RvT en ondersteunt en adviseert deze 

bij de onafhankelijke uitvoering van het toezicht.  
 

Benoemings- en honoreringscommissie 

De benoemings- en honoreringscommissie heeft voorstellen gedaan aan de raad over de 
bezoldiging van de leden en de procedure rond opvolging van de heer Van der Molen (voor 

2015).   
 

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

de CCR, het functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd.  
 

Tevens heeft zij de procedure rond de zelfevaluatie georganiseerd. Voor de jaarlijkse 

evaluatie van het functioneren van de raad en de samenw erking tussen de raad en 
bestuurder, heeft de raad de jaarlijkse zelfevaluatie ingevuld en is gezamenlijk stil gestaan bij 

de uitkomsten. Op basis hiervan zijn verbeterafspraken gemaakt. Daarnaast is, met behulp 

van externe ondersteuning, de insights discovery vragenlijst door de leden ingevuld. Dit heeft 
geleid tot individuele profielen en een groepsprofiel. Over de uitkomsten is een gezamenlijk 

gesprek gevoerd. Deze inhoudelijke en persoonlijke verdieping is als w aardevol ervaren. 

Afgesproken is om jaarlijks expliciet aandacht te hebben voor de teamontw ikkeling en om 
hier door middel van instrumenten en externe expertise over in gesprek te gaan.  

 

Auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting 
De auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting richt zich op het gevraagd en ongevraagd 

toetsen van de besturing van Amerpoort op alle aspecten van bedrijfsvoering en huisvesting 

en I&A en de ontw ikkeling daarvan, en daarmee op de voorbereiding van de vergaderingen 
van de gehele raad van toezicht.  

Hiervoor monitort zij onder meer de ontw ikkelingen op basis van de f inanciële rapportage, het 
portefeuilleplan huisvesting en bespreekt zij ontw ikkelingen met de accountant.  
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Het jaar 2014 stond in het teken van het herontw erpproces. De auditcommissie heeft daarbij 

bijzondere aandacht voor:  

- Financieel meerjarenbeleid, inclusief de daarmee samenhangende 
meer jarenprognoses; 

- Portefeuilleplan huisvesting met de f inanciële onderbouw ing; 
- Voortgang van de bezuinigingsdoelstellingen;  

- Opbrengstontw ikkeling op basis van scenario’s. 

Daarnaast w as dit jaar het format voor de vastgoedrapportage onderw erp van gesprek.  
 

Een periodieke w isseling van accountant is van belang om de benodigde onafhankelijkheid 

van de accountant en de van hem verlangde kritische distantie ten opzichte van de 
zorgorganisatie zeker te stellen. In 2014 is de selectie voor een nieuw e accountant door de 

auditcommissie Bedr ijfsvoering en Huisvesting voorbereid en is KPMG voorgedragen. De 

RvT heeft KPMG op basis hiervan benoemd.  
 

In bijlage 3 is een tabel opgenomen met de onderw erpen die zijn besproken in de 

auditcommissie Bedr ijfsvoering en Huisvesting. 
 

Auditcommissie Kw aliteit en Veiligheid 

Deze auditcommissie richt zich op het gevraagd en ongevraagd toetsen van de besturing 
binnen A merpoort op alle aspecten van kw aliteit en veiligheid, en de ontw ikkeling daarvan.  

En  daarmee op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele Raad van Toezicht 

over deze onderw erpen. De commissie bespreekt met de raad van Bestuur de 
ontw ikkelingen en ambities met betrekking tot kw aliteit en veiligheid van zorg. Hiertoe volgt zij 

bijvoorbeeld de ontw ikkelingen rond de in- en externe audits, calamiteiten, uitkomsten van 
tevredenheidonderzoeken, de organisatie van brandveiligheid, medicatieveiligheid en 

klachten(procedures).  

 
In 2014 heeft de auditcommissie onder meer specif iek aandacht gehad voor hoe de 

organisatie aandacht heeft voor behoud van kw aliteit van zorg gedurende het proces van het 

herontw erp. Hierbij is gesproken over de ambitie van Amerpoort om kw aliteit van zorg 
nadrukkelijker onderw erp van gesprek te laten zijn in het primair proces. Tevens heeft zij 

gesproken over het voornemen van de bestuurder met betrekking tot het inr ichten van een 

klankbordgroep kw aliteit en veiligheid w aar onder meer een afvaardiging van de CCR deel 
van uitmaakt. 

 

De leden van de auditcommissie kw aliteit en veiligheid participeren in het landelijk onderzoek 
‘Beter leren toezien’ van de NVTZ. Dit onderzoek richt zich op het exploreren en expliciteren 

van de rol van Raden van Toezicht bij het toezien op kw aliteit en veiligheid. Het doel is om 

door action research bij elf Raden van Toezicht in de cure en care (ziekenhuizen en 
gehandicaptenzorg als pilotsectoren) een richtsnoer te ontw ikkelen dat Raden van Toezicht 

in de toekomst helpt om hun rol met betrekking tot patiëntveiligheid en kw aliteit gedegen en 

secuur in te vullen. Dit heeft in 2014 ook geleid tot concrete suggesties voor de organisatie 
van deze auditcommissie van de RvT binnen Amerpoort. Voorbeelden zijn:  

- Nieuw e personele samenstelling van de commissie; 
- Meer aandacht voor met name de implementatie van voornemens rond verbeteren 

van kw aliteit en veiligheid en het (gaan) volgen van de uitkomsten daarvan; 

- Elke vergadering afsluiten met een reflectiemoment op de w ijze van bespreking en op 
de besproken onderw erpen; 



 

14 

- Per overleg aandacht geven aan de toepassing van een concreet instrument op het 

gebied van kw aliteit en veiligheid binnen A merpoort;  

- Terugkoppeling  van de bestuurder van de w erkbezoeken die hij in de afgelopen 
periode in de organisatie heeft afgelegd.  

In bijlage 3 is een tabel opgenomen met de besproken punten van de auditcommissie 
kw aliteit en veiligheid in 2014.  

 

 
3.4 Bedrijfsvoering: planning & control cyclus  

Het belangrijkste onderw erp in de ontw ikkeling van de bedrijf svoering 2014 w as het 

herontw erp. Basis voor het herontw erp-traject is de f inanciële meerjarenprognose .  

Amerpoort heeft op basis van de beleidsvoornemens van de overheid scenario’s ontw ikkeld. 

Met behulp van deze scenario’s kan de organisatie de impact op de opbrengsten, kosten en 

liquiditeit over een langere periode ramen. Gedurende het jaar zijn de scenario’s meerdere 
malen aangepast aan de gew ijzigde beleidsvoornemens en concept w etteksten van de 

overheid. De Wlz is op 1 januari 2015 van kracht gew orden. In nauw  overleg met gemeentes 

is de transitie vormgegeven. Het transitieprogramma omvat een groot aantal activiteiten met 
betrekking tot de verschillende transities (WMO-Wlz, Jeugdw et, Participatiew et, Wet Passend 

Onderw ijs). Amerpoort doet in dit kader actief mee aan diverse pilots met buurtteams.  

Doelstelling van het herontw erptraject is het aanpassen van de organisatie aan de nieuw e 
werkelijkheid en de rol die Amerpoort in deze w erkelijkheid w il spelen. Op basis van de 

strategische keuzes zijn een aantal organisatorische aanpassingen voorgesteld en ook al 

voor een deel doorgevoerd.  
Voor de planning- en controlcyclus is het daarbij belangrijk dat bevoegdheden en 

informatievoorziening zijn ingeregeld op de nieuw e divisiestructuur per 1 januari 2015 en op 
een aantal gemeenten en samenw erkingsverbanden van gemeenten als nieuw e 

contractpartners voor WMO en Jeugdw et.  

 
Naast deze landelijke politieke ontw ikkelingen heeft Amerpoort in 2014 invulling gegeven aan 

ontw ikkelingen die voortvloeien uit de zorginkoopafspraken met het zorgkantoor 

Agis/Achmea en ontw ikkelingen in de economische sector. Bij de besluitvorming hierover is 
het volledige Managementteam betrokken. 

 

Gedurende het boekjaar 2014 had de organisatie maandelijks inzicht in de ontw ikkeling van 
financiële en personele indicatoren, zoals de ontw ikkeling van opbrengst en resultaat, 

verzuimcijfers en formatie-inzet. De kw artaalcyclus zoomde ook in op de zorginhoudelijke 

kw aliteit en initieerde verbeteringen. De bestuurder en het Managementteam kregen 
maandelijks informatie over de ontw ikkelingen en risico’s; de RvT, Ondernemingsraad en 

Centrale Cliëntenraad w erden periodiek geïnformeerd. Amerpoort heeft per kw artaal een 

tussenbalans en resultatenrekening opgesteld, inclusief prognose tot einde van het jaar.  
 

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

businesscases met meerdere scenario’s. Tevens w ordt de verwachte cashflow  beoordeeld.  
 

Kengetallen zijn een belangrijk hulpmiddel in de beoordeling van de ontw ikkeling van de 
f inanciële positie van A merpoort, ten opzichte van de eisen van het Waarborgfonds en 

f inanciers alsmede ten opzichte van andere (Carante) instellingen en de sector. In 2014 is 

een ratiodashboard gekoppeld aan de meerjarenprognose.  
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Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 

 

De controlemaatregelen in de reguliere bedrijfsvoering zijn geborgd in het kw aliteitssysteem.  
De in 2014 nieuw  benoemde externe accountant heeft voor de f inanciële verantw oording een 

interim-controle uitgevoerd. Hij heeft vastgesteld dat de ingerichte f inanciële 
beheersmaatregelen op een goede manier zijn uitgevoerd en liet w eten positief te zijn over 

het niveau van ‘interne beheersing’ van Amerpoort.  

Het vastgestelde controleplan in de kaderregeling AO/IC is uitgevoerd conform opzet. 
Amerpoort heeft kunnen voldoen aan de aangescherpte eisen inzake het aantonen van 

geleverde zorg. Het zorgkantoor heeft in 2014 een drietal materiële controles uitgevoerd die 

tot tevredenheid van het zorgkantoor zijn afgew ikkeld. De accountant heeft een positief 
oordeel over de juistheid van de nacalculatie productie.  

 

De externe w ijzigingen ten aanzien van de administratieve organisatie en verantw oording van 
productie blijven een arbeidsintensief traject. De digitale informatie-uitw isseling tussen 

ketenpartners is foutgevoelig. Dit w ordt vooral veroorzaakt door de externe ontw ikkelingen in 

de AWBZ en complexiteit in de keten van softw areleverancier, zorgkantoor en zorgverlener. 
Om de risico’s te beperken, heeft Amerpoort de interne w erkwijze in 2014 verder verbeterd; 

dit heeft geleid tot betere management- en verantw oordingsinformatie.  

 
Fraudebeleid 

 

Vertrouwen is één van de belangrijkste pijlers w aarop de relatie van Amerpoort met haar 
medew erkers is gestoeld. Amerpoort blijf t alert op mogelijk misbruik van dit principe. Om 

frauduleus handelen te voorkomen, heeft Amerpoort tal van preventieve, interne 
controlemaatregelen genomen, w aaronder een heldere bevoegdhedenstructuur en controle- 

technische functiescheidingen. Verder houdt de f inanciële admin istratie steekproefcontroles 

naar kasverschillen bij w oningen. 
  

De RvB van Amerpoort vindt fraude onacceptabel. Als (een vermoeden van) fraude in het 

spel is, w ordt binnen w ettelijke kaders een aantal maatregelen getroffen, zoals het laten 
uitvoeren van onafhankelijk onderzoek, de geleden schade verhalen, ontslag aanzeggen, de 

samenw erkingsrelatie verbreken of aangifte doen. 

Amerpoort heeft een klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling biedt w erknemers 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 2014 zijn er geen meldingen gew eest van gevallen van fraude. 
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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 

beperking. 
 

In 2014 w as het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 en de concretisering in het jaarplan 2014 
leidend. Hoofddoelen hierin w aren: 

 

- Amerpoort biedt onderscheidende en toekomstbestendige zorg 
Hieronder vallen verschillende projecten zoals het bovenregionaal inzetten van opgedane 

expertises binnen Amerpoort, het verkennen van mogelijkheden van forensische zorg, het 
verder ontwikkelen van de diversiteit binnen Amerpoort en het kijken naar mogelijkheden van 

uitbreiding van particuliere initiatieven.  

- Amerpoort versterkt het sociale systeem van de cliënt 
Hieronder vallen verschillende projecten zoals het versterken van communicatie - 
mogelijkheden voor cliënten en verwanten (ICT), het beleid op gebied van informele zorg en 

het oppakken van acties naar aanleiding van het cliënttevredenheidonderzoek.  
- Amerpoort versterkt de expertise rond complexe zorgvragen 

Hieronder vallen verschillende projecten zoals het versterken en ontwikkelen van expertises 
gericht op de zorg voor cliënten en overkoepelende onderwerpen, zoals gezond leven. 

- Amerpoort werkt aan kennisontwikkeling en het delen hiervan 
Hieronder vallen verschillende projecten die gericht zijn op het ontwikkelen, publiceren en 
verspreiden van methodieken; kennisverwerving en wetenschappelijk onderzoek. 

 
Dit w ordt verder ondersteund door een aantal randvoorw aardelijke doelen:  

- Aantrekkelijke werkgever met vitale medewerkers 
Hieronder vallen verschillende projecten zoals strategische personeelsplanning, vitaliteit van 
medewerkers en het nieuwe werken. 

- Kwaliteit en integraal veiligheidsbeleid 
Hieronder vallen verschillende projecten die gericht zijn op kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 

- 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 als onderdeel daarvan het masterplan 
Nieuwenoord. 

- Strategische en doelgroepgerichte communicatie en marketing 

Aandacht voor communicatie, positionering en profilering. 

 
Hier zijn gedurende het jaar nieuw e doelen aan toegevoegd vanuit de visienota ‘Buitenste 

Binnen’, zoals:  

- Ontw ikkeling organisatie naar taakvolw assen teams;  
- Implementatie w erkw ijze aangepaste POWER piramide; 

- Implementatie visie Dagbesteding? Werk!;  

- Kennisbundeling in expertiselijnen;  
- Vormgeving Efficiëntere organisatie door middel van minder regels en LEA N w erken.   
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4.2 Kwaliteitsbeleid  

Het kw aliteitsbeleid binnen A merpoort staat in dienst van de kw aliteit en veiligheid van leven 
en w erken van de cliënten van Amerpoort. Daarom heeft Amerpoort haar opvattingen over 

kw aliteit verw even in haar missie, visie, identiteitspijlers, besturingsfilosofie en gedragscode. 
 

Amerpoort richt zich op het leveren van onderscheidende, kw alitatief goede en 

toekomstbestendige zorg. In onderstaande verantw oording w ordt met name ingegaan op 
kw antitatieve gegevens van kw aliteit en de verklaring daarvan. Amerpoort heeft in 2014 de 

ambitie geformuleerd om vanuit een nieuw e visie op kw aliteit, kw aliteit als  intrinsieke w aarde 

meer terug te brengen naar het pr imair proces. Het kw aliteitssysteem moet zich meer richten 
op de (beleving van) de kw aliteit van zorg van de cliënt. Kw aliteit van zorg moet een 

vanzelfsprekend onderdeel uit maken van de dagelijkse zorg en van het dagelijkse gesprek 

over hoe w ij zorg leveren. De kw antitatieve instrumenten zijn hierbij ondersteunend en 
worden aangevuld met meer kw alitatieve instrumenten die ingaan op de merkbaarheid van 

kw aliteit door cliënten.  

 
Persoonlijk Plan 

Amerpoort w erkt middels een Elektronisch Cliënten Dossier in de vorm van Plancare. In 2014 

heeft Amerpoort voorbereidingen getroffen om het huidige ECD te integreren in een 
verbeterde ECD versie 2.0 met meer functionaliteiten. Dit is een Carante Groep breed traject. 

Deze integratie w ordt fasegewijs geïmplementeerd en zal uiterlijk in 2017 binnen geheel 

Amerpoort zijn gerealiseerd.  
 

Om het cyclisch w erken en de doelrealisatie beter te borgen is hiervoor in 2013 scholing 

ontw ikkeld. In 2014 is Amerpoort gestart met het meten van de doelrealisatie door middel van 
de GAS score (Goal Attainment Scaling). Hierbij krijgt de begeleider zelf en Amerpoort 

organisatiebreed inzichtelijk of de SMART beschreven doelen in het Persoonlijk Plan w el, 

niet of gedeeltelijk zijn gehaald.  
 

Jaarlijks toetst Amerpoort middels een steekproef  honderd Persoonlijk Plannen op inhoud. 

Dit gebeurde door middel van de ZIP-methode, dit instrument is echter uit de markt gehaald. 
Om die reden heeft Amerpoort zelf een nieuw e methode ontw ikkeld, die strenger toetst dan 

de ZIP-methodiek.  
Dat de nieuw e checklist strenger toetst, is terug te zien in de cijfers. Waar in de eerste helft 

van 2014 nog 54% van de plannen goed bevonden w erd, is dat in de 2e helft van 2014 met 

het nieuw e instrument 26%. De meeste plannen scoren nu matig. 3 
Aan de hand van de uitkomsten w ordt contact gezocht met de auteur van het Persoonlijk 

Plan om verbetermogelijkheden te bespreken.  

 

2014 (juli-dec 2014 50 plannen m.b.v. nieuwe checklist) 
Goed Matig Onvoldoende Totaal 

13 24 13 50 

26% 48% 26% 100 % 

                                                 
3
 Ter informatie de wer kwijze na het toetsen: Per getoetst plan wordt een email aan de begeleider C (en manager) gestuurd met 

uitleg en de ingevulde checklist. Een onvoldoende plan di ent binnen twee maanden te zijn verbeterd. Na uiterlijk drie maanden 

toets t de afdeling Kwaliteit een plan dat onvoldoende is opnieuw. Een ma tig plan dient bi nnen de cyclus  van een j aar te worden 
ver beterd. 
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Hieronder de cijfers van 2014, 2013 en 2012 met het ZIP-instrument. 
 
 2014  2013  2012 

Goed 54% 62% 41% 

Matig 26% 20% 44% 

Zw ak 20% 18% 15% 

 
 
Cliënttevredenheid 

Zoals reeds vermeld in het jaardocument 2013 heeft Amerpoort eind 2013 het driejaarlijks 
cliënttevredenheidonderzoek uit laten voeren. De uitkomsten van dit onderzoek w aren 

positief met een w aardering van 7,6 van cliënten en 8,3 van verw anten. Begin 2014 zijn de 

resultaten gepresenteerd in de organisatie, w aarna managers de uitkomsten bespraken met 
cliënten en medew erkers en actieplannen opgesteld hebben voor verbeterpunten. Daarnaast 

zijn er tw ee organisatiebrede actiepunten benoemd:  

- Meer t ijd voor cliënten/cliënt meer centraal stellen;  
- Aandacht voor gezond leven en eten. 

Er zijn projecten gestart om deze actiepunten op te pakken.  

 
Naast de driejaarlijkse tevredenheidonderzoeken komt het onderw erp terug in de Persoonlijk 

Plan bespreking. Dit onderw erp w ordt besproken aan de hand van een vooraf door de cliënt 

ingevulde vragenlijst.  

 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

In 2014 w erden drie meldingen bij de IGZ gedaan, w aarvan twee door Amerpoort en één 
door een verw ant. Na een melding stelt A merpoort een onderzoek in en doet 

verbetervoorstellen. Deze w orden afgestemd met de IGZ. Een melding w ordt afgesloten als 

de IGZ heeft ingestemd met de verbetervoorstellen.  
In 2013 w as er sprake van zes meldingen, in 2012 van tw aalf meldingen.  

 
HKZ audit en interne audits 
In september vond de jaarlijkse externe HKZ audit (herhalingsaudit) plaats door de 

certif icerende organisatie Dekra. Er zijn in 2014 zeven tekortkomingen vastgesteld, w aarvan 

tw ee ernstig. Amerpoort heeft een Plan van Aanpak opgesteld om de tekortkomingen op te 
lossen. Het Plan van Aanpak is goedgekeurd door Dekra.  

 

Onderdeel van de HKZ-systematiek is het uitvoeren van interne audits. Amerpoort hield in 
2014 tw intig interne audits op het primair proces, veelal in combinatie met de RI&E.  

 

Tijdens de externe audit w erd een tekortkoming geconstateerd op de interne audits met 
betrekking tot de kritieke processen van de ondersteunende diensten. Deze processen 

worden regelmatig onderzocht en/of geëvalueerd, maar zijn niet ondergebracht in de 

systematiek van de interne audits. Vanaf 2015 w orden deze onderzoeken/evaluaties 
meegenomen in de planning van de interne audit. 
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Meldingen Incidenten Cliënt (MIC) 

Onderwerp 2014 2013 2012 2011 2010 

MIC totaal 11.035 10.648 7.588 6.500 5.725 

MIC Agressief 
gedrag 

6.979 6.917 4.903 4.637 4.185 

MIC Medicatie 1.378 1.356 989 1.026 925 

 
MIC totaal 

In 2014 is er een stijging van het totaal aantal meldingen met 3,7 %. Daarmee is het 

groeipercentage van 2013 afgevlakt, dit bedroeg toen ruim 40 %. De jaren daarvoor nam het 
aantal meldingen met ongeveer 16% per jaar toe.  

 

MIC Agressief gedrag 
Na signalen van medew erkers over een toegenomen gevoel van onveiligheid ten aanzien 

van agressie van cliënten is onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat op een beperkt aantal 

locaties het aantal meldingen van agressie en tevens de impact op de medew erkers was 
toegenomen. In de rest van de organisatie is sprake van een lichte stijging.  Naar aanleiding 

van de uitkomsten van het onderzoek zijn afspraken gemaakt over het structureel bespreken 

van de incidenten in het kw artaaloverleg tussen directeur en clustermanagers aan de hand 
van een top vijf  van MIC-meldingen:  clusters met de meeste MIC’s agressie; clusters met de 

hoogste stijging van MIC’s agressie; clusters met de meeste MIC’s met impact >7 op de 

medew erker.   

De divisiedirecteur geeft een terugkoppeling naar de MIC commissie zodat deze de 

overstijgende trends kan monitoren alsmede de aanpak om het aantal meldingen terug te 
brengen. 

 

MIC Medicatie 
Het aantal MIC’s medicatie is ongeveer gelijk gebleven.  

Een MIC medicatie met een hoge impact w ordt altijd door de thuisverpleegkundige (TV P) 

beoordeeld. Om zicht te houden op de MIC medicatie met een lage impact, w ordt ieder 
kw artaal uit de MIC rapportage steekproefsgew ijs bij één of meer locaties de MIC medicatie 

gecheckt. 

 
Meldpunt (vermoedens van) seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling 

2014 2013 2012 2011 2010 

80 87 57 54 70 

 
Naast de behandelde meldingen is in 2014 het meldpunt ook 18 keer benaderd voor advies.  
In zijn totaliteit daalde het aantal meldingen met 8% ten opzichte van 2013.  

 

Bedrijfs Opvang Team (BOT) 

2014 2013 2012 2011 2010 

99 87 42 44  - 

 
Het aantal keer dat het BOT is ingeschakeld, is gestegen met 14 %. 

Sinds januar i 2014 krijgt het BOT alle MIC-meldingen die een hoge impact hebben op de 
medew erker (7+) automatisch doorgestuurd. BOT-medew erkers bellen vervolgens proactief 

naar de betreffende medew erker om over het incident in gesprek te gaan. Dit verklaart mede 
de stijging van het aantal gesprekken.  
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Cliënt Vertrouwens Persoon (CVP) 

2014 2013 2012 2011 2010 

47 49 51 38 26 

 
De CV P is in 2014 in totaal door 47 cliënten/cliëntvertegenw oordigers benaderd. 

In 27 gevallen heeft een cliënt zelf contact opgenomen, 15 keer w as het de 

cliëntvertegenw oordiger die contact zocht en 4 keer verw ees de begeleiding door.  
De CV P heeft in tw ee gevallen de cliënt/cliëntvertegenw oordiger ondersteund naar de 

regionale klachtencommissie van de VGU.  

 
Klachten 
Amerpoort participeert in een gemeenschappelijke klachtencommissie in VGU-verband. De 

klachtencommissie van de VGU heeft in 2014 negen klachten ontvangen die betrekking 
hebben op A merpoort. In 2013 w aren dit er tw aalf. 

- Van de negen klachten w erden er vijf  behandeld door bemiddeling. Hiervan w aren er 

vier succesvol, van de laatste bemiddeling is het resultaat nog niet bekend.  
- Eén klacht is niet behandeld, de klager reageerde niet op vragen van de 

klachtencommissie en kon niet bereikt w orden. 

- Drie klachten w erden formeel behandeld en gegrond verklaard. De klachten gingen 
over de kw aliteit van zorg en communicatie.  

Klagers krijgen na de uitspraak van de klachtencommissie een schriftelijke reactie van de 
RvB. Eind 2014 heeft het MT afgesproken dat de betreffende divisiedirecteur een afrondend 

gesprek voert met de klagers over bijvoorbeeld de maatregelen die w orden of zijn getroffen 

naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie.  
 

Integrale veiligheid 

In 2014 hebben zow el de stuurgroep als de w erkgroep Integrale Veiligheid hun activiteiten 
met betrekking tot de uitw erking van de aanbevelingen uit de notitie “Op w eg naar Integrale 

veiligheid” gecontinueerd. De uitw erking heeft zich in eerste instantie gericht op de invulling 

van de prospectieve-risico-analyse matrix.  Met behulp van dit instrument w ordt op zowel 
organisatieniveau als cliëntniveau een reële inschatting van risico’s gemaakt. Op basis van 

deze inschatting kan vervolgens w orden (bij)gestuurd. 

 
Afsluitend 

Zoals beschreven heeft de nieuw e ambitie met betrekking tot kw aliteit tot doel om op de 

werkvloer meer in gesprek te zijn over kw aliteit en veiligheid van zorg. Dat laat onverlet dat 
medew erkers met de beste intenties en met een grote betrokkenheid invulling geven aan hun 

werk. Om de ambitie te realiseren zullen de beschikbare instrumenten zoals hiervoor 

beschreven een meer ondersteunende functie kunnen hebben door explicieter dan tot nog 
toe de uitkomsten te gebruiken als leereffect en doelen te stellen om de kw aliteit op 

onderdelen naar een hoger niveau te brengen. In dit kader zullen in 2015 kritische prestatie 
indicatoren w orden geformuleerd met betrekking tot bijvoorbeeld MIC-meldingen. 

De start van het expertisecentrum in 2015 zal ondersteunend zijn bij het realiseren van de 

ambities met betrekking tot kw aliteit en veiligheid.  
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4.3 Personeelsbeleid 

Strategische personeelplanning 

In het kader van de transit ie AWBZ/Wmo behoeft strategische personeelsplanning aandacht 
in 2014. Hieronder vallen in ieder geval de volgende onderdelen: 

1. Strategische planning: Er is een instrument voor de strategische planning ingericht die 
mede gebruikt w ordt voor de berekeningen van de verschillende 

herontw erpscenario’s; 

2. Flexibele schil: Het vergroten van de organisatorische flexibiliteit van A merpoort en de 
persoonlijke/functionele f lexibiliteit van medew erkers. Hiervoor zijn de mogelijkheden 

voor het verder professionaliseren van de f lexpool onderzocht. Uitkomsten komen in 

het eerste kw artaal van 2015.  
3. Capaciteitsmanagement: Evaluatie van het functioneren van de planners heeft 

plaatsgevonden. Hieruit bleek dat de implementatie in de organisatie verschillend is 

verlopen. In het kader van het herontw erp wordt de functie van planner opnieuw  
gepositioneerd. Een projectvoorstel is opgesteld, d it w ordt in 2015 uitgevoerd.  

4. Sociaal plan: Eind 2014 is een nieuw  sociaal plan afgesloten met de vakbonden. De 

looptijd hiervan is zes maanden, zodat het sociaal plan op korte termijn aangepast 
kan w orden aan de nieuw e ontw ikkelingen zoals de nieuw e Wet Werk en Zekerheid.  

5. Mobiliteit: De mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn uitgebreid en 

geïmplementeerd. Daarnaast is een intern mobiliteitsbureau georganiseerd vanw ege 
de mobiliteit die verw acht w ordt in het kader van het herontw erp. 

 

Verzuim  

Het verzuimpercentage w as in 2014 gemiddeld 5,37% (ten opzichte van 4,99% in 2013). 

In 2014 is de basis voor meer beheersing in het aangescherpte verzuimbeleid en de 
procedure vastgelegd. Daarnaast is er actief gestuurd op het verlagen van het lang verzuim 

door gerichte sturing van bedrijfsartsen en de inzet van interventies . 

 

4.4 Financieel beleid en Risicoparagraaf  

Het f inancieel beleid is erop gericht om de opbrengsten en de kosten zodanig in balans te 

houden dat de continuïteit op korte en op lange termijn gew aarborgd blijf t. Dit is noodzakelijk 

om de zorgverplichtingen aan cliënten na te kunnen komen, het vertrouw en van stakeholders 
(verwanten, zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten en anderen) te behouden en toegang te 

hebben en houden tot de f inanciële markten (banken, Waarborgfonds). 
Amerpoort realiseert zich dat dit beleid gevoerd w ordt in een complexe en dynamische 

omgeving. Veranderingen komen vooral voort uit polit iek en economie. De dynamiek en 

complexiteit brengen risico’s met zich mee die grote invloed kunnen hebben op de 
bedrijfsvoering. Proactief en adequaat handelen is van cruciaal belang. Dit kan alleen vanuit 

een stevige basis. 

 
De toekomst van de Wlz, Wmo en Jeugdw et is gericht op kostenbeheersing, verschuiving 

van verzekerd recht naar participatie, en beperking van de aanspraak. A merpoort past haar 

ambities aan in het licht van deze veranderingen. Daarnaast zorgt Amerpoort ervoor dat ze 
een gezonde financiële uitgangspositie heeft om aan deze veranderingen het hoofd te 

kunnen bieden.  
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Voor een gezonde financiële basis zijn de volgende factoren cruciaal:  

 

Kw aliteit van zorg: Het belangrijkste is het leveren van zorg van goede kw aliteit. Amerpoort 
stuurt hier actief op. Hierover staat meer vermeld in hoofdstuk 4.2.  

 
Kostenbeheersing: Amerpoort stuurt actief op de marge tussen kosten en opbrengsten. Ze 

beschikt over diverse modellen om te beoordelen of kosten en opbrengsten en indicatie juist 

zijn. Daar w aar knelpunten w orden gesignaleerd, stelt de organisatie verbeteracties in. 
Daarnaast voert Amerpoort het beleid dat eenmalige opbrengsten w orden besteed aan 

eenmalige uitgaven of w orden toegevoegd aan de reserve en dat structurele opbrengsten 

worden ingezet voor structurele kosten. Hierbij w ordt expliciet onderscheid gemaakt tussen 
middelen die bedoeld zijn voor levering van zorgdiensten en middelen ter dekking van 

kapitaallasten/huisvestingskosten, zoals onderhoud, energie, rente, huur en afschrijvingen. 

 
Toegang financiële markten: De toegang tot de f inanciële markten is een belangrijk 

aandachtspunt. De eisen van de banken w orden steeds scherper. De banken beoordelen de 

zorgmarkt als risicovol. Dit is mede veroorzaakt door de recente faillissementen in de 
zorgsector. Banken stellen steeds hogere eisen aan de besturing en de f inanciële posit ie van 

een zorginstelling. Ze verhogen de rentetarieven middels opslagen op de basisrente, 

berekenen voor kredieten bereidstellingsprovisie en stellen hogere solvabiliteitseisen. Ook 
het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz) stelt hogere eisen en verw acht dat de banken 

een deel van het r isico op zich nemen en verlenen geen volledige borging.   

 
Flexibiliteit: Het creëren van flexibiliteit in de kostenstructuur van Amerpoort is gezien deze 

ontw ikkelingen cruciaal. De belangrijkste kosten van Amerpoort zijn personele kosten en 
huisvestingskosten. Amerpoort heeft personeelsbeleid vastgesteld om de flexibiliteit van haar 

personeel te stimuleren. Onderdeel van dit beleid is de keuze om vooralsnog medew erkers 

eerst een tijdelijk contract aan te bieden en indien nodig een w ervingsstop in te stellen.  
 

Speerpunten financieel beleid 

 
Amerpoort heeft een aantal speerpunten in haar f inancieel beleid benoemd:  

- Amerpoort heeft minimum normen vastgesteld voor solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ 

balanstotaal; norm 25%), solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten; norm 20%)  
en rentabiliteit (norm 1,5%). Daarnaast zijn nog een aantal andere f inanciële ratio’s 

benoemd als indicator voor de f inanciële situatie. Deze ratio’s w orden gebruikt bij het 

doorrekenen en beoordelen van scenario’s.  
- Amerpoort houdt goed inzicht in de verhouding overhead en directe zorg om, ondanks 

alle administratieve lasten, maximaal ‘handen aan het bed’ te ku nnen w aarborgen.  

- Amerpoort voert een voorzichtig beleid ten aanzien van vastgoedw aardering. 
- Amerpoort spreidt renterisico’s en streeft naar langlopende financiering bij verschillende 

partijen. 

- Amerpoort streeft naar beperking van het renterisico door tijdig een langlopende 
financiering (bij voorkeur onder borging) aan te trekken en afspraken te maken met 

banken over renteherzieningsmomenten.  
- Amerpoort streeft naar voldoende w erkkapitaal. Hierbij w ordt een meerjarenprognose en 

een jaarprognose met een detaillering per maand opgesteld. Tijdelijk overtollige middelen 

worden conform het treasurystatuut bij Neder landse banken met minimaal een A-rating 
geplaatst.  
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Begroting 2014 

Op basis van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan 2014 heeft Amerpoort in december 

2013 de begroting 2014 vastgesteld. Deze begroting is voor een belangrijk deel beïnvloed 

door de zorginkoop 2014 en de situatie op de f inanciële markt. De belangrijkste w ijzigingen 

ten opzichte van 2013 w aren: 

 

- Het maximum productieplafond voor intramura le verblijfszorg w erd verlaagd; 

- De productie ambulant daalde als gevolg van overdracht naar buurtteams;  

- Groei van leveren van verblijfszorg via Volledig Pakket Thuis (VPT). Hiervoor heeft 

Amerpoort een apart project in het leven geroepen;  

- De gedifferentieerde tariefskortingen door het zorgkantoor;  

- De kw aliteitseisen w erden door het zorgkantoor verder aangescherpt. Een deel van 

de tarieven is afhankelijk gesteld van het voldoen aan de kw aliteitscriteria in 2014; 

- Doorgevoerde bezuinigingen op personele en materiële kosten.   

  
Financieel resultaat 

Amerpoort heeft het boekjaar 2014 posit ief afgesloten. Het resultaat w as € 5,5 miljoen. 
Hiermee is de solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten) uitgekomen op 28,1%. 

Amerpoort heeft in 2014 een jaaromzet van circa € 131,7 miljoen behaald. Dit is inclusief de 
opbrengst van het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelw eg (SBZ) van circa  

€ 125.000. Ongeveer € 124,6 miljoen is w ettelijk budget aanvaardbare kosten en circa € 7,1 

miljoen overige opbrengsten. Het resultaat is ten opzichte van 2013 gedaald van 4,4% van 
de totale opbrengsten tot 4,2%. Het resultaat is met name bepaald door onderstaande 

factoren.  

 
1. Het resultaat op zorg staat onder druk. De zw are zorg was in 2014 verlieslatend; 

2. Het resultaat op kapitaallasten maakt in 2014 net als in 2013 ongeveer 2/3 deel uit 

van het totaalresultaat; 
3. Het verlies op vervoer is sterk teruggebracht als gevolg van het project Dagbesteding 

dichtbij;  

4. Amerpoort heeft als gevolg van het herontw erp reorganisatiekosten gemaakt en een 
reorganisatievoorziening gevormd ten laste van het boekjaar 2014. 

 

Hierna w ordt nader ingegaan op de opbrengst- en resultaatontw ikkeling. 
 

In vergelijking met boekjaar 2013 is de omzet van Amerpoort in 2014 met 3,1% gegroeid.  

De groei van het w ettelijke budget bedroeg 2,5 %. Dit w ordt voor een belangrijk deel 
verklaard door de toekenning van de prijsindex, de volumegroei van zorg in natura, groei van 

de opbrengsten normatieve huisvestingscomponent en de eenmalige index uit het 
voorgaande jaar. De tariefskorting van het zorgkantoor had een negatieve invloed. De groei 

van zorg in natura w erd gerealiseerd doordat de groei van de V PT-productie de daling in de 

productie verblijf  en extramurale omzet compenseerde. De initiële korting van 0,6 % is 
teruggedraaid, omdat Amerpoort aangetoond heeft aan de gestelde kw aliteitscriteria te 

voldoen. Het aantal cliënten met een indicatie meerzorg is toegenomen. De opbrengst 

meerzorg daalde met € 0,2 miljoen.  
De groei van de overige opbrengsten is voornamelijk het gevolg van de groei van de PGB-

omzet bij ouderinit iatieven.  

 
Het totale resultaat op de zorgexploitatie is beperkt en w ordt grotendeels gerealiseerd op de 

lichtere zorg. De zw are zorg en het vervoer waren in 2014 verlieslatend.  
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Door het project Dagbesteding dichtbij is de vervoersexploitatie voor dagbesteding voor 

volw assenen sterk verbeterd. Het vervoer voor kinderen is nog steeds verlieslatend.  

 
De totale bedr ijfslasten zijn ten opzichte van 2013 met circa 3,4 % gestegen. De toename 

van de personele kosten van circa 6,0 % is met name het gevolg van toename van de 
formatie met ruim 1 %  door groei en verzwaring van de zorg, een CAO-effect 

(salarisstijging), de stijging van de sociale lasten en de kosten sociaal plan.  

Overige kosten voor medew erkers en voor personeel niet in loondienst zijn afgenomen als 
gevolg van minder inzet van uitzendkrachten.  

 

Met dit resultaat van € 5,5 miljoen is de reservepositie van Amerpoort verder versterkt. Dit is 
van belang gezien het aangekondigde beleid van overheid en zorgkantoor. Hierover staat bij 

de f inanciële vooruitblik meer.  

 
Treasury/Financiering 

Het beleid van Amerpoort is erop gericht om een gezonde financiële structuur op te bouw en, 

zodat de organisatie tegen marktconforme tarieven toegang heeft tot de vermogensmarkt. 
Tegelijk w il de organisatie een beheerst cashmanagement voeren en zichzelf beschermen 

tegen financiële risico’s. Amerpoort w il dit bereiken door een gezonde vermogenspositie, een 

leningenportefeuille met een gespreid renterisico en w aar mogelijk borging bij het Wfz. Het 
Waarborgfonds heeft op basis van het herbeoordelingsonderzoek 2014 vastgesteld dat 

Amerpoort aan de deelnamecriteria voldoet.  

 
De totale langlopende leningenportefeuille bedroeg ultimo 2014 € 39,7 miljoen. Dit is 57% 

van de materiële vaste activa.  
 

De liquiditeit (quick-ratio) steeg van 123,8 % in 2013 naar 151,8 % in 2014, met name door 

de  groei van de liquide middelen van € 26,6 miljoen naar € 35,8 miljoen. Gezien de omvang 
en het tempo van de w ijzigingen in de f inanciering van de zorg heeft Amerpoort een minimum 

liquiditeitsbuffer van € 10 miljoen vastgesteld voor de continuïteit van het leveren van zorg. 

 
Op het totaal van de exploitatie van Amerpoort zijn de risico’s, ook voor de kortere termijn, 

fors te noemen. Het positieve resultaat draagt eraan bij dat de organisatie toekomstige 

risico’s kan opvangen.  
 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de f inanciële positie van de organisatie, 

zoals blijkt uit de jaarrekening, sterk beïnvloed hebben. 
 

Resultaatratio 

Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar 

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten  4,4% 4,2% 

 

Liquiditeit 

Liquiditeit (= Quick ratio) Vorig jaar Verslagjaar 

Kortlopende vorderingen/kortlopende schulden  123,8 %   151,8 % 
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Solvabiliteit 

Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) 30,2 % 33,5 % 

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten) 24,6 % 28,1 % 

 

 

4.5 Vooruitblik 2015  

Zoals elk jaar staat ook 2015 primair in het teken van ‘samen w erken aan een goed leven 

van de cliënt’. Daarnaast loopt de implementatie van het herontw erpproces verder. 

Belangrijke issues daarbinnen zijn de ontw ikkeling naar taakvolw assen teams, het realiseren 
van kansen binnen Wmo en Jeugdw et en de organisatie eff iciënter organiseren voor onder 

andere de verw achte kortingen in de Wlz.  
Bij het verdere realiseren van de ambities zoals beschreven in de visienota Buitenste Binnen, 

zullen verschillende factoren een belangrijke bijdrage leveren. Hierbij kan men denken aan 

de invulling van de vacatures in het MT en de start van de clustermanagers. De belangrijkste 
factor zal zijn de dialoog tussen medew erkers onderling, tussen medew erkers en cliënten en 

tussen medew erkers en verwanten.
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Bijlage 1 Organogram 2014 
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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 
Honoreringscommisie 

 

- Directeur NVZD, vereniging van bestuurders 

in de zorg 
- Voorzitter Raad van Toezicht CIZ 

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (gerelateerd aan 
Amerpoort) 

- Lid Raad van Toezicht Carante Groep 
(idem) 

- Lid Raad van Toezicht Stichting De 
Zorgboog 

- Lid Raad van Commissarissen Castle Craig 
Nederland 

- Lid Toetsingscommissie RVVZ 
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting PvP  

6/7 

Dhr. J.M. Tromp, arts 

(geboren 1946) 
 

Vice-voorzitter Raad van 
Toezicht  

 
Voorzitter auditcommissie 

Kwaliteit en Veiligheid van 
Zorg 

- Praktijk MOOA, Tromp voor Bestuursadvies 

en coaching  
- Lid RvT Zhs. Sint Jansdal 

- Vice Voorzitter RvC St. Intrakoop 
- Raad van Advies Joods Zorg Circuit 

- Vice-voorzitter RvT Stichting Specialistisch 
Behandelcentrum Zandheuvelweg 

(gerelateerd aan Amerpoort) 
- Lid Bestuur Stichting Bewindvoering Regio 

Utrecht (SBRU)  
- Lid RvT Stichting Gezondheidscentra 

Eindhoven  
- Lid van de Raad van Commissarissen van 

Castle Craig Nederland 

7/7 

Mw. Drs. Th. van den 
Hurk 

(geboren 1955) 
 

Lid Raad van Toezicht 
 

Voorzitter Benoemings- 
en Honoreringscommisie 

 
Lid auditcommissie 

Bedrijfsvoering en 
Huisvesting 

 

- Associé Kruger & Partners 
 

- Lid Raad van Commissarissen Habion 
(corporatie voor zorgvastgoed) 

- Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting 
Altra 

- Lid bestuur van Bedrijf en Samenleving Delft 
tot 1 april 2014 

- Lid RvT Stichting Specialistisch 
Behandelcentrum Zandheuvelweg 

(gerelateerd aan Amerpoort) 

7/7 

Dhr. Drs. J.G. van der 
Molen 

(geboren 1953) 
 

Lid Raad van Toezicht 
 

- Directeur bedrijfsvoering a.i. divisie Autisme, 
Yulius (afgerond april 2014) 

- Lid RvT Stichting Specialistisch 
Behandelcentrum Zandheuvelweg 

(gerelateerd aan Amerpoort) 
- Lid RvT stichting bevolkingsonderzoek Zuid-

7/7 
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Lid auditcommissie 
Kwaliteit en Veiligheid van 

Zorg 

West  

- Voorzitter Slow Food Nederland (afgetreden 

mei 2014) 
- Lid RvT KMN Kind & Co 
- Vice-vrz RvC woningcorporatie Stichting 

Woningbeheer Betuwe. 

 
Dhr. R. Rötscheid 
(geboren 1957) 

 
Lid Raad van Toezicht 

 
 

Voorzitter auditcommissie 
Bedrijfsvoering en 

Huisvesting 

- Partner Finance Ideas 
- Directeur Social Finance N.V. 

- Lid RvT Stichting Specialistisch 
Behandelcentrum Zandheuvelweg 

(gerelateerd aan Amerpoort) 
- Lid RvT Vivium Zorggroep  

- Lid RvT Antes  

6/7 
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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 sti lgestaan bij de terugkoppeling van de verschillende 

commissies. Overzichten van de agendapunten van de commissies zijn afzonderli jk weergegeven. 

Agendapunten 2014: 
 Accountantsverslag  
 Benchmark Carante Groep  

 Benoeming nieuw MT  

 Besluit nieuwe accountant  

 Besluit Rv T hoofdlijn herontwerp  

 Cliënttevredenheidsonderzoek 2013  

 Honorering Rv T  

 Jaarrekening 2013  

 Jaarv erslag 2013  

 Onderhandelaarakkoord sociaal plan  

 Onderzoek “Je gezondheid is goud waard”  

 Ov erzicht speerpunten 2015 

 procedure opv olging Rv T lid Dhr. J.G. v an der Molen 

 Publicatie Stichting Klokkenluiders VG, Zwartboek 

 Stand v an zaken Herontwerp Amerpoort  

 Statutenwijziging  

 Uitkomsten Insights Discovery Rv T 

 Uitkomsten offertetrajecten gemeenten 

 Update ontwikkelingen Wlz, Wmo en Jeugdwet  

 Verlenen decharge  

 Zelf ev aluatie Rv T 

 

Auditcommissie Bedrij fsv oering & Huisvesting 

Agendapunten 2014: 
 Accountantsverslag  

 Begroting 2015  

 Financieel meerjarenplan  

 Financiële rapportage (elk kwartaal)  

 Format v astgoedrapportage  

 Inwerkprogramma KPMG  

 Jaarrekening 2013 

 Jaarv erslag 2013  

 Liquiditeitsprognose/financieel plan  

 Managementletter  

 Meerjarenprognose 2014-2020  

 Opbrengstontwikkelingen 2015 e.v. i.r.t. het Herontwerp  

 Organisatieplan IT-f unctie Amerpoort-Reinaerde  

 Portef euilleplan 2014-2020  

 Sjabloon f inancieel meerjarenplan  

 Stand v an zaken herontwerp  

 Statuten Amerpoort en v erwerking ANBI-status  

 Treasury jaarplan  

 Upcoding ZZP  
 Verwonderdocument  
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Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 

Agendapunten 2014: 

− Brandv eiligheid, waaronder stand v an zaken beeldbuizen onderzoek  
− Brief IGZ toetsing sluiting depotheek Christophorus 

− Bespreken calamiteitenoverzicht 
− CCE Feedback rapport meerzorg 

− Directiebeoordeling kwaliteitsbeleid  
− Externe HKZ audit 
− Inkoopafspraken zorgkantoor op gebied v an kwaliteit  
− Inspectiemeldingen 

− Integrale veiligheid  
− Jaardocument 2013: hoofdstuk kwaliteit en v eiligheid v an zorg 
− Klachtencommissie VGU jaarv erslag 2013 
− Meldingen inspectie 2013  
− Meldingen klachten – Registratie klachtenaf handeling klachtencommissie 2013  

− MIC meldingen  
− Portef euilleplan huisv esting  
− Presentatie PRISMA / SIRE onderzoeksmethodiek na inspectiemelding & toelichting casus 
− Project Beter Leren Toezien: De rol van Raden van Toezicht bij het toezien op patiënt- en 

cliëntv eiligheid. 
− Score kwaliteitskader medicatiev eiligheid 
− Speerpunten kwaliteit & v eiligheid 
− Stand kwaliteitskader  

− Stand v an zaken kwaliteitsbeleid  
− Uitkomsten Medewerker en cliënttevredenheidsonderzoek  
− Veiligheidsplan SBZ  
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Bijlage 4 Afkortingenlijst 

 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  
AZR AWBZ-brede Zorg Registratie  
BHV  Bedrijfshulpverlening  
BI Business intelligence  
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
Bopz Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen  
BOT Bedrijfsopvangteam 
BZW Begeleid Zelfstandig Wonen  
CAK Centraal Administratie Kantoor  
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise  
CCR Centrale Cliëntenraad  
CIZ  Centrum indicatiestelling zorg 
CVB Commissie Vrijheidsbeperking en Beschermende maatregelen  
DBC Diagnosebehandelingcombinatie  
DigiMV Digitaal portaal van het Jaardocument Maatschappelijke Verantw oording 

(JMV) w aarin de cijfers worden geplaatst 
DOT DBC’s op w eg naar Transparantie  
ECD Elektronisch Cliënten Dossier  
EMB Ernstig Meervoudig Beperkt  
EPD  Elektronisch Patiënten Dossier 
EPG Ernstig Probleem Gedrag  
EVB Ernstig Verstandelijk Beperkt  
EV C Ervaringscertif icaat / Eerder Verw orven Competentie  
EVG Ernstig Verstandelijk Gehandicapt  
EV MB Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperking  
EZB Extreme Zorgzw aarte Behoefte 
FACT Flexible Assertive Community Treatment (behandeling en begeleiding in 

de directe omgeving van de cliënt)  

FB Facilitair Bedrijf  

F&I Financiën & Informatievoorziening  
FTE Fulltime equivalent  
GGZ  Geestelijke Gezondheid Zorg 
GVT Gezinsvervangend tehuis 
HKZ  Harmonisatie Kw aliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
HR Human Resources 
HV Huisvesting 
ICT Informatie en communicatie technologie  
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg 
KDC Kinderdagcentrum 
LVB Licht Verstandelijk Beperkt  
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt  
LSR Landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap 
M&M Middelen & Maatregelen  
MBO Maatschappelijk Betrokken Ondernemen  
MIC Melding Incident Cliënt  
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MJB Meer jarenbeleid  
MMZ  Medew erker Maatschappelijke Zorg 
MT Managementteam 
MVB Matig Verstandelijk Beperkt  
MVG Moeilijk Verstaanbaar Gedrag  
NEN 7510 Norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector 
NHC Normatieve Huisvestings Component  
NVTZ  Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg  
NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg 
NZa Nederlandse Zorgautoriteit  
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
OR Ondernemingraad  
P&C Planning & Control 
P&O Personeel & Organisatieontw ikkeling  
PDC Peuter Dag Centrum 

PDCA  Plan Do Check Act 
PGB Persoonsgebonden budget 
PMC Product Markt Combinatie  
RAK Reserve Aanvaardbare Kosten 
ROC MN Regionaal OpleidingsCentrum Midden Nederland  
RvB Raad van Bestuur  
RvT Raad van Toezicht  
SBZ Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelw eg 
SMART Specif iek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden  
SWOT Sterkten Zw akten Kansen Bedreigingen  
V&V Verpleging & Verzorging 
VG Verstandelijk Gehandicapt 
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland  
VGU Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 
VGWM  Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten  
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
WfZ Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Wlz Wet langdurige zorg 
WMCZ  Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen  
 

 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatiebeveiliging
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 69.499.051 72.102.208

Financiële vaste activa 2 580.707 804.624

Totaal vaste activa 70.079.758 72.906.832

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 3 822.062 1.218.745

Overige vorderingen 4 3.451.656 3.637.036

Liquide middelen 5 35.836.153 26.633.727

Totaal vlottende activa 40.109.872 31.489.508

Totaal activa 110.189.630 104.396.340

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 14.384 14.384

Bestemmingsreserves 36.759.794 31.279.177

Bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves 187.039 187.039

Totaal eigen vermogen 36.961.217 31.480.600

Voorzieningen 7 7.163.593 5.201.340

Langlopende schulden (nog voor meer 8 39.635.711 42.282.957

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 9 26.429.109 25.431.443

Totaal passiva 110.189.630 104.396.340
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

Ref. 2014 2013

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 11 124.597.075 121.593.872

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC- 12 5.669.878 4.625.455

 zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 13 125.236 133.087

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 14 379.385 258.773

 inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 15 967.893 1.124.123

Som der bedrijfsopbrengsten 131.739.469 127.735.310

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 88.991.874 83.921.867

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 7.032.519 6.765.693

Overige bedrijfskosten 18 28.820.506 30.036.397

Som der bedrijfslasten 124.844.898 120.723.957

BEDRIJFSRESULTAAT 6.894.571 7.011.352

Financiële baten en lasten 19 -1.413.953 -1.439.410

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 5.480.617 5.571.942

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 5.480.617

Frictiekosten vervoer -750.000

Transitiekosten AWBZ 6.321.942

5.480.617 5.571.942
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2014 2013

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 6.894.571 7.011.352

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 7.032.519 6.765.693

- bijzondere waardeverminderingen 0 0

- mutaties voorzieningen 1.962.253 42.691

8.994.772 6.808.384

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 197.611 -1.089.311

- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 396.683 1.787.768

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 1.416.044 -61.533

2.010.338 636.924

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 17.899.680 14.456.661

Ontvangen interest 279.793 360.024

Betaalde interest -1.733.276 -1.847.945

Buitengewoon resultaat

-1.453.483 -1.487.921

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 16.446.197 12.968.740

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -4.205.445 -8.239.739

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 94.895

Investeringen immateriële vaste activa

Desinvesteringen immateriële vaste activa

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing leningen

Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.205.445 -8.144.844

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden -3.038.326 -3.038.328

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.038.326 -3.038.328

Mutatie geldmiddelen 9.202.426 1.785.568

Stand geldmiddelen per 1 januari 26.633.727 24.848.159

Stand geldmiddelen per 31 december 35.836.153 26.633.727

Mutatie geldmiddelen 9.202.426 1.785.568
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

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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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.

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 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de instelling. Toelichtingen op posten in de balans, 

resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Zorginstelling Amerpoort is statutair (en feitelijk) gevestigd te Baarn, op het adres Nieuwenoordlaan 12.

Amerpoort ondersteunt 2200 mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi. Van jong tot 

oud, van licht tot ernstig en meervoudig beperkt. Met 2400 medewerkers en 650 vrijwilligers begeleiden we hen bij wonen, werken, 

dagbesteding, logeren en vrije tijd. Bij hen thuis of op één van de ruim 300 locaties. Elk met zijn eigen kleur, sfeer en met ruimte voor 

verschillende levensbeschouwingen

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

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 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

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

het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

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

Continuïteitsveronderstelling

Fusies en overnames

In 2014 hebben geen fusies of overnames plaatsgevonden.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

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

Financiële instrumenten

Initiële waardering

Financiële vaste activa

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Bijzondere waardeverminderingen

Pagina 40

In 2014 hebben extra afschrijvingen plaatsgevonden in verband met een aanpassing van de economische levensduur als gevolg van 

vastgestelde sloopplannen.

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 gebouwen op het intramurale instellingsterrein Nieuwenoord en kinderdagcentra die in 30 

jaar worden afgeschreven en de overige 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.      

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. 

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% (2013: 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.

In de jaarrekening van Stichting Amerpoort zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: Financiële vaste activa, 

Vorderingen en overlopende activa, Liquide middelen, Langlopende schulden en Kortlopende schulden.

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de 

balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

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

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

Reorganisatievoorziening

Voorziening groot onderhoud

Jubileumvoorziening

Voorziening terugbouwverplichting

Voorziening langdurig zieken

Voorziening eigen risico WGA

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

Per balansdatum is de voorziening bepaald aan de hand van de  verwachte instroom in de WGA.
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Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid per debiteur.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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 31-12-2014. Ultimo 2014 betreft deze voorziening tevens het 

eerste ziektejaar. In de jaarrekening 2013 was de reservering van het eerste ziektejaar ad. € 298.379 opgenomen onder de 

kortlopende schulden. In deze jaarrekening is een bedrag ad. € 298.378 geherrubriceerd in de vergelijkende cijfers 2013. 

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.

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.

In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijk kosten opgenomen die niet in verband staan 

met de doorlopende activiteiten van de stichting.

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 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.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het eigen vermogen wordt gevormd door het Kapitaal, het Collectief gefinancierd gebonden vermogen en het Niet collectief 

gefinancierd vrij vermogen. Het Collectief gefinancierd gebonden vermogen bestaat uit Reserve Aanvaardbare Kosten en 

bestemmingsreserves. De Reserve Aanvaardbare Kosten betreft het nog niet bestemde deel en geldt als de algemene buffer van 

Amerpoort.

De bestemmingsreserves zijn bedoeld om gebudgetteerde middelen op een later moment dan in het boekjaar zelf aan een bepaald 

doel te besteden. De bestemmingsreserves Frictiekosten Vervoer en Transitiekosten AWBZ zijn gevormd ten behoeve van dekking 

van additionele vervoerskosten en ten behoeve van de dekking van additionele kosten die in het kader van de transitie AWBZ moeten 

worden gemaakt.

Algemene reserves BV's: Het eigen vermogen van SBZ bedraagt ultimo 2014  € 54.197. Het positieve resultaat over 2014 bedraag € 

23.835
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

PBL Persoonlijk Budget Levensfase:

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

PersoneelsbeloningenPeriodiek betaalbare beloningen

WNT grondslag

Pensioenen

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening.
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Financiële baten en financiële lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover 

ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Amerpoort heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  De over het verslagjaar verschuldigde premie 

wordt als last verantwoord. 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. Naar de stand van ultimo 

2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102%. (ondergrens is 105%). Er is op dit moment geen noodzaak voor de 

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

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. Amerpoort heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 

toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn 

gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden 

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa 

worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.

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 5%) 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.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de instelling zich 

gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
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5.1.4.4  Risico’s van financiële instrumenten 

Algemeen

Kredietrisico

5.1.4.4  Risico’s van financiële instrumenten 

Renterisico en kasstroomrisico

Liquiditeitsrisico

Mitigerende maatregelen
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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. De leningen worden aangehouden tot het einde 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 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 

2015 blijkt dat Amerpoort over voldoende liquide middelen beschikt.

De stichting ziet er op toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn 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, zoals natuurrampen. Tevens is geen 

rekening gehouden met de voortijdige afwikkeling van basisrenteleningen. Daarnaast beschikt de stichting over de € 12 mln 

kredietruimte bij de ABNAMRO-bank.

Stichting Amerpoort maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 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 € 4,6 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 uit hoofde van bekostiging. Gezien de aard van de post zitten hier geen kredietrisico's aan.

Stichting Amerpoort handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 

elke tegenpartij of markt te beperken.

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.

Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan Stichting Amerpoort verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 

voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 56.343.247 56.956.856

Machines en installaties 7.691.434 8.057.353

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.045.455 5.233.195

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 418.915 1.854.804

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 69.499.051 72.102.208

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2014 2013

€ €

Boekwaarde per 1 januari 72.102.208 70.490.907

Bij: investeringen 4.205.445 8.239.739

Bij: herwaarderingen 100.530 0

Af: afschrijvingen 6.909.132 6.533.543

Af: desinvesteringen 0 94.895

Boekwaarde per 31 december 69.499.051 72.102.208

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 508.539 678.052

Overige vorderingen 72.168 126.572

Totaal financiële vaste activa 580.707 804.624

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2014 2013

€ €

Boekwaarde per 1 januari 804.624 1.036.774

Ontvangen -223.917 -232.150

Boekwaarde per 31 december 580.707 804.624

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste 

activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.9. In toelichting 5.1.10 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

Deze post betreft de vordering op de NZA inzake de overgangsregeling en compensatieregeling kapitaallasten.

Het bedrag betreft te vorderen bedragen inzake trekkingsrechten en vergunningsplichtige investeringen in aanloopkosten, 

In de vordering is toegekend de  aanvraag compensatieregeling voor spookgebouwen met een boekwaarde ultimo 2014 ad.  € 

509.000. Het restant betreft de vordering uit de reguliere nacalculaties tot en met 2017 inzake immateriele vaste activa. Van de 

FVA kent € 208.000 een looptijd korter dan 1 jaar.
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3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 2014 2013

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 822.062 1.218.745

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 822.062 1.218.745

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

2013 2014 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 1.218.745 1.218.745

Financieringsverschil boekjaar 822.062 822.062

Correcties voorgaande jaren 2.531 2.531

Betalingen/ontvangsten -1.221.276 -1.221.276

Subtotaal mutatie boekjaar -1.218.745 822.062 -396.683

Saldo per 31 december 0 822.062 822.062

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

2014 2013

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 822.062 1.218.745

822.062 1.218.745

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2014 2013

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 124.597.075 121.593.872

Af: ontvangen voorschotten 123.772.482 120.259.209

Af: correcties voorgaande jaren 2.531 115.918

Totaal financieringsverschil 822.062 1.218.745

Toelichting:
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Tot en met 2013 is volledig afgerekend.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.611.316 1.529.555

Overige vorderingen 1.366.346 1.141.863

Vooruitbetaalde bedragen 422.903 910.425

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 51.091 55.193

Totaal overige vorderingen 3.451.656 3.637.036

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Bankrekeningen 35.788.368 26.585.922

Kassen 47.785 47.805

Totaal liquide middelen 35.836.153 26.633.727

Toelichting:
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Voor de mutatie geldmiddelen verwijzen wij naar paragraaf 5.1.3 Kasstroomoverzicht. Alle liquide middelen staan ter vrije 

beschikking van Amerpoort.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 21.000- op basis 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. 

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC zorgproducten, hebben betrekking op het SBZ.



Stichting Amerpoort

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13

€ €

Kapitaal 14.384 14.384

Bestemmingsreserves 36.759.794 31.279.177

Bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves 187.039 187.039

Totaal eigen vermogen 36.961.217 31.480.600

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014

€ € € €

Kapitaal 14.384 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-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014

€ € € €

Frictiekosten vervoer 250.000 250.000

Transitiekosten AWBZ 7.321.942 7.321.942

Reserve aanvaardbare kosten: 23.707.235 5.480.617 29.187.852

0

Totaal bestemmingsreserves 31.279.177 5.480.617 0 36.759.794

Bestemmingsfondsen

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserves: 187.039 187.039

0
Totaal algemene en overige reserves 187.039 0 0 187.039

Toelichting:

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 31-dec-2014

€ € € € €

Voorziening groot onderhoud 3.388.683 781.710 561.385 3.609.008

Voorziening terugbouwverplichtingen 398.510 216.825 5.000 610.335

Voorziening langdurig zieken 421.287 536.884 958.171

Voorziening eigen risico WGA 0 329.608 0 329.608

Voorziening reorganisatie 0 587.449 0 587.449

Voorziening jubilea 515.789 94.741 71.000 539.530

Voorziening PBL 477.071 52.421 529.492

Totaal voorzieningen 5.201.340 2.599.638 637.385 0 7.163.593
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De stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is geconsolideerd met een eigen vermogen van € 54.197
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PASSIVA

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

31-dec-2014

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.674.636

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 5.488.957

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 250.000

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13

€ €

Schulden aan banken 39.635.711 42.282.957

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 39.635.711 42.282.957

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013

€ €

Stand per 1 januari 45.321.288 48.359.611

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 3.038.326 3.038.328

Stand per 31 december  42.282.962 45.321.283

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.647.251 3.038.326

Stand langlopende schulden per 31 december 39.635.711 42.282.957

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.647.251 3.038.326

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 39.635.711 42.282.957

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 29.190.065 31.785.941

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de hoofdstuk 5.1.9.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13

€ €

Crediteuren 3.368.987 3.702.095

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.647.251 3.038.326

Belastingen en sociale premies 4.078.483 3.391.151

Schulden terzake pensioenen 1.610.155 1.523.935

Nog te betalen salarissen 40.015 40.851

Vakantiegeld 2.640.633 2.687.775

Vakantiedagen en PBL 7.838.693 6.588.025

Overige schulden 234.134 403.655

Nog te betalen medische kosten 1.561.500 1.715.500

Nog te betalen kosten 2.409.258 2.340.130

Totaal overige kortlopende schulden 26.429.109 25.431.443
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Zie hoodstuk 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva  waarin de voorzieningen worden toegelicht.
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Toelichting:

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 3.900.000 4.200.000

Correctie voorgaand jaar -225.000

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 30.000 300.000

Bij: investeringsruimte verslagjaar 190.000 200.000

Af: investeringen verslagjaar 2.340.000 800.000

Beschikbare investeringsruimte 31 december 1.780.000 3.900.000

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

Toelichting:

Over de trekkingsrechten tot en met 2013 is overeenstemming met de NZA.

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.

Transacties met verbonden partijen

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

Bij de ABN AMRO Bank te Rotterdam kan conform de algemene kredietovereenkomst van 2 november 2009 worden beschikt  over 

een krediet in rekening-courant van € 12.000.000. 

De investeringen verslagjaar hebben voor € 1.600.000 betrekking  op locatie Kwatrijn in Soest en op het Nieuwenoordterrein in 

Baarn.

Een aantal bij de stichting in gebruik zijnde onroerende goederen worden gehuurd. De totale jaarhuur bedraagt in 2014              € 

4.225.000. Hiervan bedraagt € 357.000 met een looptijd korter dan 1 jaar, € 1.009.000 met een looptijd tussen de 1 en 5 jaar en € 

2.858.000  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. € 35.639.000 of wel € 1.070.000.

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

Materiële vaste

Andere vaste bedrijfsactiva in

bedrijfsmiddelen, 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 2014

- aanschafwaarde 112.795.898 15.001.820 18.530.471 1.854.804 148.182.993

- cumulatieve herwaarderingen -4.133.248 0 0 0 -4.133.248

- cumulatieve afschrijvingen 51.705.794 6.944.467 13.297.276 0 71.947.537

 

Boekwaarde per 1 januari 2014 56.956.856 8.057.353 5.233.195 1.854.804 72.102.208

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 4.012.328 276.721 1.352.285 -1.435.889 4.205.445

- herwaarderingen 100.530 100.530

- afschrijvingen 4.726.467 642.640 1.540.025 6.909.132

- bijzondere waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde

  .cumulatieve herwaarderingen

  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen

  aanschafwaarde

  cumulatieve herwaarderingen

  cumulatieve afschrijvingen

  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -613.609 -365.919 -187.740 -1.435.889 -2.603.157

Stand per 31 december 2014

- aanschafwaarde 116.808.226 15.278.541 19.882.756 418.915 152.388.438

- cumulatieve herwaarderingen -4.032.718 -4.032.718

- cumulatieve afschrijvingen 56.432.261 7.587.107 14.837.301 78.856.669

Boekwaarde per 31 december 2014 56.343.247 7.691.434 5.045.455 418.915 69.499.051

Afschrijvingspercentage 2,5%- 10% 5,0% 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 2014 678.052 126.572 804.624

Kapitaalstortingen

Resultaat deelnemingen

Ontvangen dividend

Verstrekte leningen / verkregen effecten

Ontvangen dividend / aflossing leningen -169.513 -54.404 -223.917

(Terugname) waardeverminderingen

Amortisatie (dis)agio

Boekwaarde per 31 december 2014 0 0 0 0 0 508.539 72.168 580.707
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2014

- aanschafwaarde 3.186.419 2.247.361 41.554.108 13.573.709 13.409.816 1.028.260 74.999.673 148.026.789

- cumulatieve herwaarderingen -4.133.248 -4.133.248 -4.133.248

- cumulatieve afschrijvingen 1.583.381 16.304.232 10.265.987 6.449.931 34.603.531 71.960.523

  

Boekwaarde per 1 januari 2014 3.186.419 663.980 21.116.628 3.307.722 6.959.885 1.028.260 36.262.894 71.933.018

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 303.187 665.684 276.721 312.270 1.557.862 8.494.492

- herwaarderingen 1.458.247 -300.000 1.158.247 100.529

- afschrijvingen 86.494 1.132.114 439.949 570.216 2.228.773 6.876.928

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde

  .cumulatieve herwaarderingen

  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 1.170.906 1.170.906 4.289.049

  cumulatieve herwaarderingen

  cumulatieve afschrijvingen

  per saldo 1.170.906 1.170.906 4.289.049

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 216.693 991.817 -739.949 -293.495 -858.636 -683.570 -2.570.956

Stand per 31 december 2014

- aanschafwaarde 3.186.419 2.550.548 42.219.792 13.573.709 13.686.537 169.624 75.386.629 152.232.232

- cumulatieve herwaarderingen -2.675.001 -300.000 -2.975.001 -4.032.719

- cumulatieve afschrijvingen 1.669.875 17.436.346 10.705.936 7.020.147 36.832.304 78.837.451

Boekwaarde per 31 december 2014 3.186.419 880.673 22.108.445 2.567.773 6.666.390 169.624 35.579.324 69.362.062

Afschrijvingspercentage 0% 5% 2,5% of 3,33% 5%- 10% 5% 0%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2014

- aanschafwaarde 8.732.594 8.732.594 14.753.979 814.546 15.568.525 24.301.119

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 3.791.650 3.791.650 10.040.733 10.040.733 13.832.383

Boekwaarde per 1 januari 2014 4.940.944 4.940.944 4.713.246 814.546 5.527.792 10.468.736

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 3.043.456 2.458.298 5.501.754 5.501.754

- herwaarderingen -478.932 -478.932 0 -478.932

- afschrijvingen 703.869 703.869 1.265.536 1.265.536 1.969.405

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde

  .cumulatieve herwaarderingen

  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 3.118.143 3.118.143 3.118.143

  cumulatieve herwaarderingen

  cumulatieve afschrijvingen

  per saldo 3.118.143 3.118.143 3.118.143

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.182.801 -1.182.801 1.777.920 -659.845 1.118.075 -64.726

Stand per 31 december 2014

- aanschafwaarde 8.732.594 8.732.594 17.797.435 154.701 17.952.136 26.684.730

- cumulatieve herwaarderingen -478.932 -478.932 -478.932

- cumulatieve afschrijvingen 4.495.519 4.495.519 11.306.269 11.306.269 15.801.788

Boekwaarde per 31 december 2014 3.758.143 3.758.143 6.491.166 154.701 6.645.867 10.404.010

Afschrijvingspercentage 5% - 10% tot max.10% 0%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2014

- aanschafwaarde 13.687.710 898.400 3.944.362 18.530.472

- cumulatieve herwaarderingen 0

- cumulatieve afschrijvingen 9.906.336 688.322 2.702.618 13.297.276

Boekwaarde per 1 januari 2014 3.781.374 210.078 1.241.744 5.233.196

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 771.274 581.011 1.352.285

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 799.456 77.085 663.483 1.540.024

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde

  .cumulatieve herwaarderingen

  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen

  aanschafwaarde

  cumulatieve herwaarderingen

  cumulatieve afschrijvingen

  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -28.182 -77.085 -82.472 -187.739

Stand per 31 december 2014

- aanschafwaarde 14.458.984 898.400 4.525.373 19.882.757

- cumulatieve herwaarderingen

- cumulatieve afschrijvingen 10.705.792 765.407 3.366.101 14.837.300

Boekwaarde per 31 december 2014 3.753.192 132.993 1.159.272 5.045.457

Afschrijvingspercentage 10% 20% 33,3%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.8.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Subtotaal

Kleinschalige

Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden woonvoor-

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten zieningen

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2014

- aanschafwaarde 3.898.598 167.209 14.076.652 337.602 10.111.460 1.592.004 12.000 30.195.525

- cumulatieve herwaarderingen 0

- cumulatieve afschrijvingen 52.217 4.050.928 335.251 5.294.401 494.536 10.227.333

 

Boekwaarde per 1 januari 2014 3.898.598 114.992 10.025.724 2.351 4.817.059 1.097.468 12.000 19.968.192

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 82.591 82.591

- herwaarderingen -492.720 -86.066 -578.786

- afschrijvingen 7.652 414.053 1.494 643.104 72.423 1.138.726

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde

  .cumulatieve herwaarderingen

  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen

  aanschafwaarde

  cumulatieve herwaarderingen

  cumulatieve afschrijvingen

  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -7.652 -906.773 -1.494 -729.170 -72.423 82.591 -1.634.921

Stand per 31 december 2014

- aanschafwaarde 3.898.598 167.209 14.076.652 337.602 10.111.460 1.592.004 94.591 30.278.116

- cumulatieve herwaarderingen -492.720 -86.066 -578.786

- cumulatieve afschrijvingen 59.869 4.464.981 336.745 5.937.505 566.959 11.366.059

Boekwaarde per 31 december 2014 3.898.598 107.340 9.118.951 857 4.087.889 1.025.045 94.591 18.333.271

Afschrijvingspercentage 0% 5% 2,5% 10% 5%- 10% 5% 0%
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5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2013 2014 gereed

onder-

handen

Indexering 

WTZi

Aangepaste 

goedkeuring

€ € € € € € € 

P09003 Oirschotlaan KSW 81.693 81.693 2016

P11002 Vossenveld wonen/log WTZI 197.149 197.149 0 2014

P11003 Vossenveld dagbested WTZI 964.849 8.908 973.757 0 2014

P11004 Vossenveld kantoor ISH 74.686 74.686 0 2014

P11007 NO grondkosten ISH 6.721 6.721 2015

P13001 BMI NO terrein ISH 360.498 385.498 -25.000 2014

P13002 Kwatrijn Renovatie ISH 814.545 868.422 1.682.967 0 2014

P13003 Nieuwbouw MOL WTZI 63.410 106.214 169.624 2014

P13005 De Ontdekking KSW 898 898 2015

P14003 M.plan Isengardlaan 5-7 ISH 136.478 136.478 0 2014

P13009 Oudlaan KSW 12.000 12.000 2015

P14003 M.plan De Brink ISH 63.512 63.512 2015

P14008 Noodstroom aggregaag ISH 109.467 109.467 2015

IT14011 UTP aanleg NO ISH 838.514 838.514 0 2014

 

Totaal 1.854.804 2.853.160 4.289.048 418.916 0 0 0

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

P11002 Vossenveld wonen/log WTZI 197.149 197.149 197.149

P11003 Vossenveld dagbesteding WTZI 973.757 973.757 973.757

P11004 Vossenveld kantoor WTZI 74.686 74.686 74.686

P13001 BMI NO ISH 385.498 385.498 385.498

P13002 Kwatrijn Renovatie ISH 1.682.967 1.682.967 1.682.967

P14003 M.plan Isengardlaan 5-7 ISH 136.478 136.478 136.478

IT14011 UTP aanleg NO ISH 838.514 838.514 838.514

Totaal 1.245.591 3.043.457 0 4.289.048 0 0
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ople-

vering
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BIJLAGE

5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2013

Nieuwe 

leningen in 

2014

Aflossing 

in 2014

Restschuld 31 

december 

2014

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2014

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2015
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ABN AMRO 64.33.00.279 1-apr-94 3.630.242 20 hypothecair 3,58% 181.513 181.512 1 0 0 lineair 0 Geborgd via WfZ

ABN AMRO 64.28.76.525 1-jul-95 3.403.352 30 hypothecair 4,28% 1.622.719 98.924 1.523.795 1.029.175 10 lineair 98.924 Geborgd via WfZ

ABN AMRO 64.48.04.211 6-mei-97 4.537.802 25 hypothecair 4,38% 1.539.000 158.000 1.381.000 591.000 7 lineair 158.000 Geborgd via WfZ

ABN AMRO 24.22.66.983 29-jun-07 10.000.000 20 hypothecair 4,88% 6.750.000 500.000 6.250.000 3.750.000 12 lineair 500.000 Geborgd via WfZ

NBW 10014204 2-dec-96 1.273.355 40 hypothecair 4,02% 378.370 52.646 325.724 62.494 21 lineair 24.595 Staat der Nederlanden

BNG 40.0095869 1-dec-92 427.007 40 hypothecair 2,55% 202.828 10.675 192.153 138.778 17 lineair 10.675 Staat der Nederlanden

BNG 40.0094215 16-jan-98 547.146 26 hypothecair 4,59% 231.485 21.044 210.441 105.221 9 lineair 21.044 Staat der Nederlanden

BNG 40.0094212 15-mrt-93 1.310.041 30 hypothecair 2,13% 406.565 45.174 361.391 135.521 8 lineair 45.174 Staat der Nederlanden

BNG 40.0087210 2-feb-98 1.135.358 30 hypothecair 4,61% 505.908 41.963 463.945 254.130 13 lineair 41.963 Staat der Nederlanden

BNG 40.0098710 28-jan-04 1.188.677 30 hypothecair 3,03% 832.074 39.623 792.451 594.336 19 lineair 39.623 Staat der Nederlanden

BNG 40.104933 1-mrt-10 4.000.000 40 hypothecair 4,27% 3.625.000 100.000 3.525.000 3.025.000 35 lineair 100.000 Geborgd via WfZ

ING nr 22.213 1-dec-97 3.630.242 20 hypothecair 4,84% 181.513 181.512 1 0 2 lineair 0 1

ING nr 971 20-dec-06 1.637.500 30 hypothecair 4,69% 1.269.058 54.584 1.214.474 941.554 21 lineair 54.584 1

ING nr 445 1-jul-07 500.000 30 hypothecair 5,15% 391.667 16.667 375.000 291.665 22 lineair 16.667 1

Triodos nr01.086/60.900 1-apr-97 1.588.231 20 hypothecair 4,80% 192.857 79.412 113.445 0 2 lineair 79.412 2

Triodos nr 047 20-dec-06 1.637.500 30 hypothecair 4,69% 1.269.058 54.584 1.214.474 941.554 21 lineair 54.584 2

Tridos nr 162 1-jul-07 501.427 30 hypothecair 5,33% 392.784 16.714 376.070 292.500 22 lineair 16.714 2

Triodos nr 154 6-okt-08 1.004.051 25 hypothecair 4,04% 1.004.051 0 1.004.051 1.004.051 18 afl.vrij 0 2

NWB 1-26748 19-aug-10 6.000.000 40 hypothecair 3,72% 5.512.500 150.000 5.362.500 4.612.500 35 lineair 150.000 Geborgd via WfZ

BNG 40.105917 1-feb-11 5.000.000 25 hypothecair 3,10% 4.450.000 200.000 4.250.000 3.250.000 21 lineair 200.000 Geborgd via WfZ

BNG 40.105918 2-jun-11 5.000.000 25 hypothecair 3,26% 4.500.000 200.000 4.300.000 3.300.000 21 lineair 200.000 Geborgd via WfZ

BNG 40.106272 1-aug-11 6.352.923 10 hypothecair 3,50% 5.082.338 635.292 4.447.046 1.270.586 6 lineair 635.292 Geborgd via WfZ

BNG 40.106941 1-okt-12 5.000.000 25 hypothecair 3,30% 4.800.000 200.000 4.600.000 3.600.000 22 lineair 200.000 Geborgd via WfZ

Totaal 45.321.288 0 3.038.326 42.282.962 29.190.065 2.647.251

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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5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) 124.597.075 121.593.872

Totaal 124.597.075 121.593.872

Toelichting:

12.Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (excl. DBC's / DBC-zorgproducten; incl. Wmo-huish. hulp)

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 465.224 423.034

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en 766.928 730.280

 opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 4.437.726 3.472.141

Totaal 5.669.878 4.625.455

Toelichting:

13. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten 125.236 133.087

Toelichting:

14. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 379.385 258.773

Totaal 379.385 258.773

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Overige dienstverlening 860.736 878.081

Overige opbrengsten 107.157 246.042

Totaal 967.893 1.124.123

Toelichting:
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In 2014 heeft uitbreiding van de capaciteit plaatsgevonden. De inhaalindex over 2013  is verwerkt in 2014.  

De overige opbrengsten zijn in 2013 hoger door de verkoop van een pand.

Dit betreft subsidies inzake stagiaires. Deze hebben betrekking op een kalenderjaar en worden derhalve geheel aan het boekjaar 

toegerekend. 

De omzet is afkomstig van het specialistisch behandelcentrum (SBZ).

De PGB opbrengsten zijn met name gestegen door o.a. uitbreiding van ouderinitiatieven. 
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5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Lonen en salarissen 68.524.220 64.780.014

Sociale lasten 10.213.429 8.613.275

Pensioenpremies 5.595.319 5.405.937

Andere personeelskosten 2.902.749 3.146.835

Subtotaal 87.235.717 81.946.061

Personeel niet in loondienst 1.756.156 1.975.806

Totaal personeelskosten 88.991.874 83.921.867

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.766 1.744

Toelichting:

De post Personeel niet in loondienst is met name gedaald door de afname van de inzet van uitzendkrachten.

Alle werknemers zijn werkzaam binnen Nederland.

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Afschrijvingen financiele vaste activa 123.387 232.150

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- afschrijving conform NZA richtlijnen 1.786.780 1.851.984

- materiële vaste activa 5.122.352 4.681.559

Totaal afschrijvingen 7.032.519 6.765.693

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2014

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 7.032.519

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.786.780

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.786.780

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 0

- WMG-gefinancierde vaste activa 0

- Kleinschalige Woonvoorzieningen 0

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.786.780

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 152.232.232

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 78.837.451

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 78.837.451

Toelichting:
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De post lonen en salarissen is gestegen ten gevolge van  uitbreiding personeel en salarisstijgingen conform CAO afspraken. 

Onder de financiele vaste activa opgenomen toekenning compensatieregeling voor spookgebouwen ad. € 847.000, wordt ontvangen via 

het wettelijk budget in vijf gelijke termijnen van € 169.513.
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18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.910.561 9.326.965

Algemene kosten 6.443.309 6.591.043

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.096.951 4.328.812

Onderhoud en energiekosten 5.703.912 5.655.210

25.154.733 25.902.030

Huur en leasing 3.665.772 4.134.367

Totaal overige bedrijfskosten 28.820.506 30.036.397

Toelichting:

De huurkosten zijn lager door de vrijval van een huurvoorziening die in 2013 was gevormd.

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Rentebaten 292.022 381.009

Rentelasten -1.705.975 -1.820.419

Totaal financiële baten en lasten -1.413.953 -1.439.410

Toelichting:

20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

P.G.M. Willems

1 15-5-2012

2 ja

3

4 ja

5 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? NVTZ regeling

7 111%

8 174.864

9

10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 10.062

11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8.712

12 21.956

13 Winstdelingen en bonusbetalingen

14

15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 215.594
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De rentekosten zijn gedaald door de aflossing van de leningen.

De rentebaten zijn gedaald door lagere rentevergoedingen.

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

De  energiekosten zijn gestegen door een naverrekening van een locatie.

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?

Naam

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

a. Waarvan: verkoop verlofuren

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen 

de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en 

eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?

De daling van de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt veroorzaakt door een daling van de vervoerskosten.

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto 

(mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage 

pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

J.F. de Beer

T.M.W.A. van 

den Hurk

J.G. van der 

Molen

1 1-6-2012 1-1-2011 1-1-2010

2 ja nee nee

3 ja ja ja

4 12.850 10.250 10.100

5 Totaal bezoldiging 12.850 10.250 10.100

R. Rotscheid J.M. Tromp

1 1-1-2011 1-1-2011

2 nee nee

3 ja ja

4 9.900 9.900

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 9.900 9.900

Toelichting:

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

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Bestuurder

2 Naam P.G.M. Willems

3 volledig boekjaar

4 111%

5 174.864

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 174.864

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 10.062

9 21.956

10

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 10) 206.882

11 Beloning 2013 203.025

De bezoldiging van de Managementteam- leden die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1

Directeur 

divisie 

Kind&Jeugd

Directeur 

divisie 

Nieuwenoord

Directeur divisie 

Regio

Directeur divisie 

BinG

2 Naam J. Eerdmans G.J. de Kruijk

R.J.H. 

Schepers W.J. Heeringa

3 volledig boekjaar volledig boekjaar volledig boekjaar volledig boekjaar

4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 100% 100%

5 109.799 119.059 99.896 108.948

6 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 4.890 1.513 2.277 1.661

7 12.062 12.402 10.839 12.236

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (5 t/m 7) 126.751 132.974 113.012 122.845
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Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 

Raad van Toezicht geweest?

Nevenfunctie(s)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Informatie over de leden van de Raad van Toezicht vindt u in het Jaarverslag.

Deeltijdfactor (percentage)

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 

Nevenfunctie(s)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

Functionaris (functienaam)

Duur van het dienstverband in het boekjaar

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 

Duur van het dienstverband in het boekjaar

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

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

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

1 Directeur F&I Directeur P&O

Directeur 

Huisvesting

2 Naam L.W. van Kempen S. Meijer

T.F.J. 

Klarenbeek

3 volledig boekjaar volledig boekjaar volledig boekjaar

4 Deeltijdfactor (percentage) 69% 100% 30%

5 82.960 105.887 42.161

6 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 1.891 9.266 144

7 9.025 11.708 4.757

8 Variable bezoldiging  

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (5 t/m 8) 93.876 126.861 47.062

22. Honoraria onafhakelijke accountant 2014 2013

€ €

De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2014 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 59.000 78.950

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 6.000 9.300

3 Fiscale advisering 0 6.098

4 Niet-controlediensten 0 1.180

Totaal honoraria onafhankelijke accountant 65.000 95.528

30. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 27.
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

Functionaris (functienaam)

Duur van het dienstverband in het boekjaar

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

P.G.M. Willems

J.F.G.M. de Beer

T.M.W.A. van den Hurk

J.G. van der Molen

R. Rötscheid

J.M. Tromp
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5.1.12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 69.499.053 72.102.208

Financiële vaste activa 2 580.707 804.624

Totaal vaste activa 70.079.760 72.906.832

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 3 822.062 1.218.745

Overige vorderingen 4 3.476.600 3.653.690

Liquide middelen 5 35.728.823 26.555.558

Totaal vlottende activa 40.027.485 31.427.993

Totaal activa 110.107.245 104.334.825

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 14.384 14.384

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 36.681.759 31.224.979

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 187.039 187.039

Totaal eigen vermogen 36.883.182 31.426.402

Voorzieningen 7 7.163.593 4.902.962

Langlopende schulden 8 39.635.708 42.282.957

Kortlopende schulden 9 26.424.762 25.722.504

Totaal passiva 110.107.245 104.334.825
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5.1.13 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014

Ref. 2014 2013

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 10 124.597.075 121.593.872

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 11 5.669.879 4.625.455

 (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 12 379.385 258.773

 inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 13 977.893 1.134.123

Som der bedrijfsopbrengsten 131.624.232 127.612.223

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 88.927.451 83.853.956

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 7.032.520 6.765.693

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 0 0

Overige bedrijfskosten 17 28.793.527 29.988.215

Som der bedrijfslasten 124.753.499 120.607.865

BEDRIJFSRESULTAAT 6.870.734 7.004.358

Financiële baten en lasten 18 -1.413.953 -1.439.410

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 5.456.780 5.564.948

RESULTAAT BOEKJAAR 5.456.780 5.564.948
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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 5.1.11).

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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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Amerpoort heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering

van 26 mei 2015.

De raad van toezicht van de Stichting Amerpoort  heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering 

van 26 mei 2015.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In 2015 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2013.

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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KPMG Audit 
Public Sector 

Postbus 43004 
3540 AA  Utrecht 

Rijnzathe 14 
3454 PV  De Meern 

Telefoon (030) 658 2300 
Fax  (030) 658 3010 

 

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder 
nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die 
verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een 
Zwitserse entiteit. 

Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing 
zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 
8/2015, die wij u op verzoek toezenden. 

 

Aangetekend 
Stichting Amerpoort 

De heer P.G.M. Willems 

Postbus 1020 

3740 BA  BAARN 

Utrecht, 26 mei 2015  

Betreft: Maatschappelijk Jaardocument 2014 

Geachte heer Willems, 

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van het Maatschappelijk Jaardocument en één 

exemplaar van de controleverklaring d.d. 26 mei 2015, voorzien van een originele handteke-
ning. Deze exemplaren zijn ten behoeve van uw eigen archief. 

Tevens bevestigen wij ermee akkoord te gaan dat de hiernavolgende tekst van de controle-

verklaring wordt opgenomen in de bij het jaardocument maatschappelijke verantwoording 

behorende overige gegevens. Dit jaardocument dient te worden uitgebracht/openbaar gemaakt 

overeenkomstig het aan ons voorgelegde en het door de Raad van Toezicht goedgekeurde Maat -
schappelijk Jaardocument, waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. 

“Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Amerpoort 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport op pagina 33 tot en met 69 opgenomen jaarrekening over 2014 van 

Stichting Amerpoort te Baarn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit  de geconsolideerde 

en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en enkelvoudige 

resultatenrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarreke-

ning die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de 

Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het 

jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellin-
gen’. 

Uw ref  Onze ref DB/15X00134407DMR/0000041194 

Contact  
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Stichting Amerpoort 

Maatschappelijk Jaardocument 2014 

Utrecht, 26 mei 2015 

 

De Raad van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 

onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat 

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het in-

schatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat a ls gevolg 

van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inter-

ne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 

getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van contro lewerkzaamheden die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

uitdrukking te brengen over de effectiviteit  van de interne beheersing van de stichting. Een 

controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stich -
ting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting Amerpoort per 31 december 2014 en van het resultaat over 

2014 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en 
krachtens WNT. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling 

bezoldigingsmaximum 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de brief van VWS van 20 februari 2015 

hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de instelling als 

uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de  
totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum. 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen  

Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW ver-

melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de 
in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. 

Verklaring betreffende het jaarverslag  

Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek 

of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor 

de Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaar -
verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Utrecht, 26 mei 2015 

KPMG Accountants N.V. 

D.M. Berndsen RA” 

De hiervoor vermelde tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze 
accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. 

Om misbruik van handtekeningen te voorkomen dient geen persoonlijk ondertekende controle-

verklaring te worden opgenomen bij stukken die openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld 

publicatie op internet). Daartoe is een niet ondertekende versie van onze controleverklaring 
bijgevoegd.  

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de voorgaande tekst van onze controleverklaring 

wordt openbaar gemaakt, mits de jaarrekening overeenkomt met de door de Raad van Toezicht 

in de vergadering van d.d. 26 mei 2015 goedgekeurde jaarrekening en deze vóór 1 juni 2015 
wordt aangeleverd bij het CIBG. 

De datum van de vaststelling door de Raad van Toezicht dient te worden aangetekend op de 

jaarstukken en vaststelling zichtbaar gedocumenteerd. Openbaarmaking van de voorgaande 
tekst van onze controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. 

 

Indien u de jaarstukken en de voorgaande tekst van onze controleverklaring opneemt op het 

internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening inclusief onze controleverklaring adequaat 

is afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaats-

vinden door de jaarrekening in niet -bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen 

en/of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat (“u verlaat de 

beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening”). Tevens adviseren wij bij opname 

van de jaarrekening en verklaring op het internet de volgende disclaimer op te nemen: “In geval 

van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige op -

stellingen en die in de originele jaarrekening zoals gewaarmerkt door de accountant en zoals ge-
deponeerd bij het CIBG, prevaleert de laatste.” 
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Uiterlijk 1 juni 2015 moet de te deponeren jaarrekening bij het CIBG zijn gedeponeerd. Het 

deponeren van ondertekende jaarstukken wordt ontraden. Wij willen u erop wijzen dat depo-

nering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet deponeren bij wet strafbaar is 

gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren er zelfs toe leiden dat u als bestuurder en 
de toezichthouder persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt. 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

 

KPMG Accountants N.V. 

 

  

D.M. Berndsen RA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraaf voor identificatiedoeleinden: 

 

Bijlage(n) 
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