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

Elke dag richt Amerpoort zich op het samen werken aan een goed leven voor mensen met
een verstandelijke beperking. Met Buitenste Binnen zijn we belangrijke ontwikkeltrajecten
gestart om deze missie handen en voeten te geven. Met de Dialoog over Kwaliteit om de
gezamenlijkheid met cliënten, verwanten en anderen te versterken. En het taakvolwassen
werken om teams meer ruimte en zeggenschap te geven op welke manier ze hier invulling
aan geven. We weten dat deze processen tijd en ruimte vragen en die is er ook, gericht op
het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.
De missie, klant- en werkwaarden en het toekomstbeeld geven samen vorm aan de visie van
Amerpoort. De werkwaarden – Ondernemend, Open, Nieuwsgierig en Samenwerkend –
geven medewerkers richting bij deze opgave.
Om de ingezette koers met Buitenste Binnen verder te versterken is het
meerjarenbeleidsplan “Buitenste Binnen: werk in uitvoering” voor 2017-2020 opgesteld.

Er komen ook andere uitdagingen op Amerpoort af. Op de langere termijn zien we dat de
cliëntpopulatie van Amerpoort verandert. De verwachting is dat we steeds meer te maken
krijgen met intensieve zorgvragen en problematiek. Hier liggen kansen voor Amerpoort. De
uitdaging is onder andere om hier goed (geschoold) personeel voor te vinden. Er ontstaat
schaarste op de arbeidsmarkt en dit merken we nu al bij het invullen van de huidige
vacatures. Amerpoort trekt samen met regionale partijen op om de instroom van
medewerkers te optimaliseren en kijkt daarnaast naar haar eigen beleid om een zo
aantrekkelijk mogelijk werkgever te zijn.
Om voldoende beschikbaar personeel te hebben is aandacht voor het verzuim ook van
belang. Het verzuim ligt hoger dan het streefpercentage.
Belangrijk is het personeelsvraagstuk daarom integraal te benaderen op zowel behoud en
instroom van medewerkers. Er zijn actieprogramma’s opgesteld voor de korte en de langere 

termijn.

In 2017 is ook te zien geweest dat – onder andere door de druk op beschikbaar personeel en
daardoor ingezette externe krachten - de financiële situatie van locaties onder druk kwam te
staan. Amerpoort kijkt per situatie welke mogelijkheden er zijn om financieel gezond en
toekomstbestendig te zijn. Hier zijn in 2017 goede stappen in gezet.

Tot slot blikken we dit jaar voor het eerst specifiek op gebied van kwaliteit en veiligheid op het
vorige jaar terug door middel van het kwaliteitsrapport. De eerste keer was een zoektocht
hoe in de veelheid aan informatie te komen tot een begrijpelijk overzicht van dingen die we
goed doen en waar we nog zaken te verbeteren hebben. In dialoog met cliënten, verwanten
en medewerkers praten en denken we daar verder over, ook in 2018.

Paul Willems, 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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1. Uitgangspunten van de verslaglegging
In dit jaarverslag legt Amerpoort verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017.

Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) ressorteert onder
Stichting Amerpoort, met een personele unie van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
van Amerpoort. Beide stichtingen stellen voor 2017 een eigen jaarverslag op. Omdat er een
bestuurlijke eenheid tussen Stichting Amerpoort en SBZ is, heeft consolidatie van de
jaarrekening SBZ plaats op concernniveau van Amerpoort.

Dit jaarverslag beperkt zich tot de formele verwantwoording. Daarnaast blikt Amerpoort op
verschillende manieren terug op 2017. Voorbeelden hiervan zijn het kwaliteitsrapport, het
Jaarbeeld 2017 en het digitale magazine Amerzine, waarmee Amerpoort communiceert met
haar cliënten, verwanten, medewerkers en belangrijke externe stakeholders.
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2. Profiel van de organisatie
Amerpoort biedt een breed pakket van zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke
beperking. Zij kunnen bij Amerpoort terecht voor een uiteenlopend aanbod voor jong tot oud,
met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Amerpoort heeft onder meer de volgende functies geleverd:

- Begeleiding
- Behandeling
- Persoonlijke verzorging
- Verblijf
- Verpleging

Een belangrijk deel van de zorg wordt via Zorg in Natura (ZiN) geleverd binnen de Wlz, Wmo
en Jeugdwet. Daarnaast levert Amerpoort een deel in de vorm van persoonsgebonden
budget (pgb).

In 2017 maakten circa 2.768 mensen met een verstandelijke beperking gebruik van de
diensten van Amerpoort, verspreid over ongeveer 159 panden.

Algemene identificatiegegevens 
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Amerpoort
Adres Nieuwenoordlaan 12
Postcode 3744 PA
Plaats Baarn
Telefoonnummer 035 647 5555
Identificatienummer(s) NZa 600/840
Nummer Kamer van Koophandel 32099806
E-mailadres info@amerpoort.nl
Internetpagina www.amerpoort.nl

2.1 Structuur van het concern

Rechtsvorm en bestuursmodel 

Het concern Amerpoort is een stichting en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-
model, zoals neergelegd in de Governancecode Zorg. De Raad van Bestuur is
eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van
Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en het beleid van de Raad van
Bestuur.

Stichting SBZ ressorteert onder de Stichting Amerpoort, met een personele unie van de Raad
van Bestuur en Raad van Toezicht van Amerpoort. Deze structuur laat zich als volgt
visualiseren.

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

 

Organisatiestructuur 

Amerpoort is ingedeeld in twee divisies, een expertisecentrum, een service organisatie,
concern control en een afdeling communicatie. De divisiedirecteuren, de directeur
expertisecentrum, de directeur serviceorganisatie en de concerncontroller zijn integraal
verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied. Samen met de bestuurder en de manager
communicatie vormen zij het Managementteam.
Op grond van de statuten en het bestuursreglement van de stichting is besluitvorming voor
de organisatie als geheel voorbehouden aan de Raad van Bestuur. Voor een aantal
onderwerpen is op grond van de statuten aanvullende goedkeuring van de Raad van
Toezicht vereist. Het Managementteam wordt door middel van periodieke vergaderingen in
kennis gesteld van genomen besluiten. Zie bijlage 1 voor het organogram.

Besturingsfilosofie 

Amerpoort stelt de cliënt centraal en begeleidt hem of haar op een passende, professionele
manier. De verschillende vormen van ondersteuning hangen nauw samen. De  systemen en
procedures sluiten daarbij aan.
Amerpoort legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Teams geven op
taakvolwassen wijze invulling aan hun taken. Deze werkwijze zet medewerkers in hun kracht
en is daarmee in het belang van de cliënten. Managers hebben ruimte om hun eigen beleid
vorm te geven binnen kaders en leggen op basis hiervan verantwoording af.

Medezeggenschapsstructuur 

Medezeggenschap cliënten
De Centrale Cliëntenraad (CCR) is het medezeggenschapsorgaan, zoals bedoeld in de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), dat is belast met de behartiging van
de algemene belangen van cliënten op stichtingsniveau. Er is een deelraad cliënten en een
deelraad verwanten. De CCR maakt na afloop van het kalenderjaar een verslag van zijn
werkzaamheden.
Daarnaast zijn er binnen Amerpoort lokale cliënten- en verwantenraden actief. Zij overleggen
met de betrokken manager. Daarnaast zijn er verschillende informele vormen van
medezeggenschap, zoals huiskameroverleggen en klankbordgroepen.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) is een orgaan met eigen bevoegdheden, ontleend aan de WOR,
de CAO en het OR-reglement. De raad stelt de belangen van de werknemers voorop, zonder
het werkgeversbelang uit het oog te verliezen.

RvT 

Stichting
Amerpoort

Stichting SBZ

RvT 

RvB RvB 
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De OR heeft een vaste commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en een
vaste commissie voor financieel-economische zaken (FEC).
De OR maakt na afloop van het kalenderjaar een verslag van zijn werkzaamheden.

2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens 2017 Aantal/bedrag
Cliënten per einde verslagjaar Aantal

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding
974

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding
191

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)
31

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)

1.135

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

1.244

Productie gedurende het verslagjaar

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding
354.858

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding
67.898

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)
10.976

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie BGG)
111.808

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

36.175

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.679

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.708
Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar
141.293.772

Waarvan wettelijk budget voor Wlz-zorg, exclusief subsidies
125.467.313

Waarvan opbrengsten uit hoofde van Wmo / Jeugdwet
6.189.899

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
9.636.560
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2.3 Samenwerkingspartners
Uit een marktanalyse blijkt dat Amerpoort zich open en samenwerkend opstelt: Amerpoort
werkt veel samen met andere (maatschappelijke) organisaties met als doel de cliënt – de
belangrijkste stakeholder – zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het gaat om
samenwerking met vanzelfsprekende partners als het zorgkantoor, de VGN, de inspectie,
gemeenten en andere zorgaanbieders, maar ook met onderzoeksinstellingen,
opleidingsinstituten, particuliere initiatieven, ketenpartners en kleinere aanbieders. Enkele
voorbeelden van samenwerkingspartners:

Carante Groep 
Amerpoort is onderdeel van Carante Groep, een samenwerkingsverband van regionaal
verankerde autonome organisaties in de zorg. De organisaties opereren vanuit een
gemeenschappelijke maatschappelijke doelstelling: het op maat begeleiden en ondersteunen
van cliënten. De organisaties kiezen voor bedrijfskundige samenwerking vanuit de
overtuiging: goede kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Daarnaast delen de organisaties
kennis op het gebied van bedrijfsvoering en zorgontwikkeling.

Particuliere initiatieven 
Kenmerkend voor de initiatieven is dat ouders, verwanten en bewoners een nadrukkelijke rol
spelen. Er is sprake van een goed samenspel van bestuur, bewoners, verwanten, vrijwilligers
en Amerpoort. Particuliere wooninitiatieven vragen ondersteuning op maat; Amerpoort
organiseert die in nauw overleg met betrokkenen in het initiatief.

Reinaerde 
Reinaerde is een collega-organisatie van Amerpoort die mensen met een beperking
ondersteunt. Amerpoort en Reinaerde beschikken over een gezamenlijke afdeling
Informatisering en Automatisering (I&A) die informatiebeleid ontwikkelt en ondersteunt. Deze
samenwerking wordt per 31 december 2018 beëindigd, omdat zowel Reinaerde als
Amerpoort deze werkzaamheden overbrengen naar Carante Groep. Binnen Carante Groep
blijven Amerpoort en Reinaerde belangrijke samenwerkingspartners.

Sherpa 
Sherpa is een collega-organisatie van Amerpoort die diensten levert aan cliënten met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Amerpoort en Sherpa hebben gezamenlijk een
gezondheidscentrum dat primaire eerstelijns gezondheidszorg biedt aan bewoners op de
locaties Nieuwenoord en Eemeroord (Sherpa). Aan het gezondheidscentrum zijn artsen,
verpleegkundigen en diverse zorgprofessionals verbonden. Naast de samenwerking binnen
het gezondheidscentrum werken beide organisaties ook op verschillende inhoudelijke
thema’s samen. 

Tergooi 

Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) is een instelling voor
medische specialistische zorg die ressorteert onder Amerpoort. De stichting biedt
poliklinische neurologische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Een
belangrijke samenwerkingspartner is Tergooi, in het bijzonder de Maatschap Neurologie.
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2.4 Fondsen en vrienden
Een divers scala aan fondsen en vriendenstichtingen ondersteunt het werk binnen
Amerpoort:

- Stichting Vrienden van Christophorus is in 2001 opgericht om financieel bij te
springen en extra’s zoals vakanties, spelmateriaal en bijzondere activiteiten te

financieren.
- Stichting Vrienden van Theater Totaal verstrekt voorzieningen en activiteiten in

materiële en immateriële zin op het gebied van allerlei kunstvormen. Ook bevordert
ze ontwikkelingen ten behoeve van de huidige en potentiële kunstbeoefenaars, die
Stichting Theater Totaal zelf niet of ten dele uit de beschikbare middelen kan
vergoeden.

- Stichting Nieuwenoord-Fonds is een solidariteitsfonds voor initiatieven op het gebied
van ontspanning en recreatie die het leven van cliënten op het terrein Nieuwenoord
verrijken en die niet uit de reguliere gelden betaald kunnen worden.

- Stichting Mr. C.W.F.H. Van den Muijsenbergh-Fonds verleent financiële steun aan
instanties die zich ten doel stellen mensen met een verstandelijke beperking de
mogelijkheid te bieden optimaal te leven en zich optimaal te ontwikkelen.

Stichting De Huydecoper en de stichting Vrienden van Amerpoort zijn opgenomen binnen
Stichting Amerpoort omdat zo middelen effectiever kunnen worden benut en daarmee de
doelen beter worden behaald.
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3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering  
 
3.1 Normen voor goed bestuur  
Amerpoort conformeert zich aan de bepalingen van de Governancecode Zorg. Dit vertaalt 
zich in zeven principes die zijn neergelegd in onder meer: 
 

- de Statuten 
- het Reglement van de Raad van Bestuur 
- het Reglement van de Raad van Toezicht 
- de Profielschets van de Raad van Toezicht 
- het Informatieprotocol 

 
Naar aanleiding van de publicatie van de Governancecode Zorg heeft Amerpoort een 
analyse gemaakt van deze documenten en waar deze aanscherping behoeven. Eind 2017 
stelde de Raad van Toezicht de wijzigingen vast; begin zijn de statuten ter advies aan de 
medezeggenschap voorgelegd. Na de adviesprocedure worden de statuten geformaliseerd 
bij de notaris. 
 
3.2 Raad van Bestuur  
Amerpoort kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, in de functie van bestuurder. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn neergelegd in een 
reglement. De samenstelling van de Raad van Bestuur in 2017 betreft: 
 
Naam Bestuurs 

functie 
Nevenfuncties 

Dhr. Drs. P.G.M. Willems 
(geboren 1958) 

Bestuurder - Bestuurder Stichting Specialistisch Behandelcentrum 
Zandheuvelweg (SBZ)  

- Vicevoorzitter Carante Groep 
- Voorzitter Bestuur Stichting Utrecht Zorg  
- Voorzitter bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 
- Bestuurder Stichting Care Process Support 

 
Het jaarlijks functioneringsgesprek 2017 tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht had 
plaats op 15 maart 2018. Met het oog daarop voerden de leden van de benoemings- en 
honoreringscommissie gesprekken met een afvaardiging van het MT, de OR en de CCR 
(deelraad cliënten en deelraad verwanten). Onderwerp van gesprek was medezeggenschap. 
 
Ten aanzien van de bezoldiging zijn geen wijzigingen afgesproken. De Raad van Bestuur ziet 
af van de mogelijkheid tot indexering. De bedragen en componenten van de bezoldiging zijn 
overeenkomstig de bepalingen bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT) 
verantwoord in de jaarrekening.  
 
De Raad van Toezicht heeft in het kader van de WNT op grond van de Regeling 
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp de WNT-klasse voor 2017 
vastgesteld op klasse III. In het kader van de WNT is op de arbeidsovereenkomst van de 
bestuurder het overgangsrecht van toepassing. 
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De Raad van Toezicht constateerde dat van belangenverstrengeling geen sprake is en dat
de bestuurder de raad tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitoefening
van het toezicht.

3.3 Raad van Toezicht
Taak en werkwijze 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en
op de algemene gang van zaken in de organisatie en de daarmee verbonden onderneming.
Ook staat hij de bestuurder met raad ter zijde.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de
organisatie en weegt daartoe de belangen van de organisatie en betrokkenen af. De raad is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en heeft taak en werkwijze
vastgelegd in het Reglement.

Op grond van artikel 6 lid 2 van de statuten is goedkeuring van de Raad van Toezicht
benodigd voor een aantal specifieke bestuursbesluiten.

Onafhankelijkheid  

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de
Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

In het kader van deze onafhankelijkheid is er elk jaar een evaluatie. Voor 2017 is de
zelfevaluatie als instrument gebruikt. Daarnaast is een aantal vragen over het thema
taakvolwassen werken toegevoegd. Hierover sprak de raad met een externe begeleider
gesproken. De Raad van Toezicht stond daarnaast zelf stil bij de reguliere onderwerpen uit
de evaluatie.  

Samenstelling 

De Profielschets voor de Raad van Toezicht van Amerpoort omschrijft de
kwalificatievereisten voor en de competenties van de individuele leden en de
randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel. In de Profielschets staat ook
dat tenminste één lid van de raad beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg. In de
huidige samenstelling van de raad is dat in ruime mate het geval.

Naam Rol Eerste benoeming/
moment van aftreden

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

 Voorzitter
 Lid Benoemings- en

Honoreringscommissie

01-01-2011/
31-12-2018
n.h.

Dhr. J.M. Tromp, arts
(geboren 1946)

 Vicevoorzitter Raad van Toezicht
 Voorzitter auditcommissie

Kwaliteit en Veiligheid van Zorg

01-01-2011/
31-12-2017
n.h.

Mw. Drs. Th. van den Hurk
(geboren 1955)

 Lid Raad van Toezicht
 Voorzitter Benoemings- en

Honoreringscommissie

01-01-2011/
31-12-2018
n.h.
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 Lid auditcommissie Bedrijfsvoering
en Huisvesting

Mw. Prof. Dr. A.P. Nieboer
(geboren 1966)

 Lid Raad van Toezicht
 Lid auditcommissie Kwaliteit en

Veiligheid van Zorg

01-01-2016/
31-12-2020
h.

Dhr. R. Rötscheid
(geboren 1957)

 Lid Raad van Toezicht
 Voorzitter auditcommissie

Bedrijfsvoering en Huisvesting

01-01-2011/
31-12-2018
n.h.

De Raad van Toezicht heeft per 31 december 2017 afscheid genomen van Dhr. Tromp.
Mevr. J.J. Hellinga is per 1 januari 2018 benoemd als nieuw lid en volgt daarmee Dhr. Tromp
op. In bijlage 2 staat de tabel met nevenfuncties van de Raad van Toezicht-leden.

Bezoldiging  

De voorzitter van de Raad van Toezicht ontving in 2017 een honorering van € 18.234,- ex
btw. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen € 14.587,- ex btw. Deze honorering is
inclusief de vergoeding voor hun werk voor de commissies van de raad en de
werkzaamheden voor SBZ.  

Resultaten Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kwam in 2017 zes keer bijeen in een reguliere vergadering in
aanwezigheid van de bestuurder. Naast zaken geagendeerd door de verschillende
commissies, waren onderwerpen onder meer:

- Benchmark overhead
- Ed@loket
- Evaluatie Buitenste Binnen
- Governancecode Zorg
- Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en de lange termijn strategie
- Toezichtvisie

In bijlage 3 staat een overzicht van alle agendapunten van de vergaderingen in 2017.

De Raad van Toezicht gaf zijn goedkeuring aan:

- Aanpassing Treasurystatuut
- Begroting 2017
- Jaarrekening 2016
- Jaarverslag 2016
- Mandatering Raad van Bestuur
- Meerjarenbegroting 2018-2020 (inclusief investeringenbegroting)
- Treasury jaarplan 2017

De Raad van Toezicht constateerde verder dat in 2017:

- geen sprake is van belangenverstrengeling voor elk lid afzonderlijk;
- de bezoldiging van de leden conform de Wet Normering Topinkomens is.
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Het jaarlijkse gezamenlijke werkbezoek van Raad van Toezicht en MT had plaats in
Vinkeveen, waar Amerpoort een breed spectrum aan zorg en begeleiding biedt voor jong
volwassenen tot ouderen.

Ook in 2017 woonde een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van
de OR met de bestuurder bij. Hetzelfde geldt voor de Centrale Cliëntenraad, deelraad
verwanten. Op beide agenda’s stond het ontwikkelproces naar taakvolwassen werken. In een
constructieve sfeer wisselden de deelnemers aan het gesprek hierover van gedachten.

Aandachtspunten voor 2018 

Amerpoort ligt op koers met de implementatie van het taakvolwassen werken; voor de nabije
jaren ligt de focus op borging. Tegelijkertijd zijn er verschillende trends en ontwikkelingen die
op langere termijn invloed hebben op Amerpoort. De Raad van Toezicht gaat hierover in
2018 verder in gesprek met de bestuurder.

Commissies 

De vaste commissies bevorderen een goede informatievoorziening aan de Raad van
Toezicht. Zij ondersteunen en adviseren de raad bij de onafhankelijke uitvoering van het
toezicht.

Benoemings- en honoreringscommissie
De benoemings- en honoreringscommissie deed voorstellen over:

- Samenstelling Raad van Toezicht voor 2018 en verder
- Vaststelling WNT-klasse 2017
- Voorbereiding werving nieuw leden auditcommissie bedrijfsvoering en huisvesting
- Werving nieuw beoogd voorzitter Raad van Toezicht
- Werving nieuw lid voor auditcommissie kwaliteit en veiligheid
- Zelfevaluatie 2017

Daarnaast voerde de commissie het jaargesprek met de bestuurder, mede met inbreng van
een afvaardiging van MT, OR en CCR.

Auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting
Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing van Amerpoort op alle
aspecten van bedrijfsvoering en huisvesting, I&A, en de ontwikkeling daarvan. Zij richt zich
daarmee op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele Raad van Toezicht. De
commissie monitort onder meer de ontwikkelingen op basis van de financiële rapportage, het
portefeuilleplan huisvesting en bespreekt ontwikkelingen met de accountant.

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

- Waardering van het vastgoed, waaronder het bedrijfswaarde model
- Ontwikkeling serviceorganisatie en concerncontrol
- Risicoanalyse particuliere initiatieven

In bijlage 3: een tabel met de onderwerpen van de auditcommissie.
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Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van zorg 
Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing binnen Amerpoort op alle 
aspecten van kwaliteit en veiligheid, en de ontwikkeling daarvan. Daarmee richt zij zich op de 
voorbereiding van de vergaderingen van de gehele Raad van Toezicht.  
 
De auditcommissie bespreekt met de Raad van Bestuur de ontwikkelingen en ambities over 
kwaliteit en veiligheid van zorg. Hiertoe volgt zij bijvoorbeeld de interne ontwikkelingen rond 
het taakvolwassen werken, de Dialoog over Kwaliteit, de audits, calamiteiten, 
tevredenheidonderzoeken, de organisatie van (brand)veiligheid, medicatieveiligheid en 
klachten(procedures).  
 
De auditcommissie had onder meer specifiek aandacht voor de manier waarop Amerpoort 
sturing geeft aan het behoud van kwaliteit van zorg en de veiligheid tijdens het 
ontwikkelproces naar taakvolwassen werken. Thema’s die daarbij onder meer ter sprake 
kwamen: 
 

- Grensoverschrijdend gedrag 
- Implementatie kwaliteitskader 
- Integrale veiligheid 
- Ontwikkelplannen 
- Stand van zaken kwaliteit en veiligheid bij doelgroep Moeilijk Verstaanbaar Gedrag 
- Ziekteverzuim 
- Zorgcontinuïteitsplan 

 
Paragraaf 4.3 gaat nader in op het kwaliteitsbeleid en de indicatoren rond kwaliteit en 
veiligheid. In bijlage 3 staat een tabel met de besproken agendapunten van de 
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. 
 
 
3.4 Bedrijfsvoering: planning & control cyclus  
Per 1 januari 2017 is gestart met een nieuwe organisatiestructuur bij ondersteuning en 
concern control. De ondersteunende diensten zijn ondergebracht in de ‘service organisatie’. 
Daarnaast is concern control in een afzonderlijke eenheid gepositioneerd. In het afgelopen 
jaar zijn belangrijke stappen gezet om vorm en inhoud te geven aan deze nieuwe structuur 
waarbij bovendien expliciet aandacht is geschonken aan een goede taakafbakening tussen 
de service organisatie en de eenheid concern control. Deze wordt in 2018 verder uitgewerkt.  
Evenals in het primair proces is ook binnen de service organisatie en concern control 
aandacht gegeven aan taakvolwassen werken én aan een goede aansluiting van de 
dienstverlening vanuit de service organisatie naar teams in het primair proces die zich 
ontwikkelen naar taakvolwassen teams. 
 
3.4.1. Planning & control cyclus  
 
Elke vier jaar stelt Amerpoort een meerjarenbeleidsplan op. Dit betreft het kader voor de 
concretisering van de ambities in het jaarplan en de begroting. Het jaarplan vertaalt de 
organisatiedoelen naar een eindbeeld voor eind van dat jaar (wat is er gerealiseerd?) en de 
te nemen stappen per kwartaal. In de begroting worden de ambities financieel vertaald.  
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Per kwartaal bespreekt Amerpoort de tussentijdse resultaten, en stelt waar nodig de doelen
en tussenstappen bij. Op deze wijze doorloopt de organisatie de PDCA cyclus op de
organisatiebrede doelen.

Amerpoort stond in het begrotingsproces nadrukkelijker met het management en de teams
stil bij de financiële vertaling van ambities en keuzen. De organisatie zette eerste stappen om
te komen tot meer eigenaarschap bij managers en teams en concerncontrol in een
begeleidende rol. Om hiermee ook in het begrotingsproces aansluiting te maken op de koers
naar taakvolwassen werken.

Amerpoort beschikt over een cyclus met maandelijkse informatievoorziening via de
zogenoemde BI en kwartaalrapportages. Er is een integraal dashboard voor teams, clusters
en directie over financiën, productie, personeel en kwaliteit & veiligheid. De
kwartaalrapportages gaan, naast de realisatie, in op de financiële jaarprognose en een
liquiditeitsprognose voor achttien maanden. In 2017 werkte de organisatie aan het verbeteren
van de kwaliteit van deze kwartaalafsluitingen om te komen tot betere stuurinformatie.

De bestuurder en het MT ontvangen periodiek informatie over de ontwikkelingen, kansen en
risico’s. Ook de Raad van Toezicht, OR en CCR worden periodiek geïnformeerd.

Besluitvorming over financiële verplichtingen voor de lange termijn heeft plaats op basis van
integrale businesscases met meerdere scenario’s. Ook wordt de verwachte cashflow
beoordeeld.

3.4.2. Administratieve organisatie en interne beheersing

De accountant toetst jaarlijks het stelsel van de administratieve organisatie, inclusief de
interne risicobeheersing- en controleprocedures. Zij heeft dit over 2017 van voldoende niveau
bevonden. Amerpoort pakte de aandachtspunten, zoals verwoord in de management letter
van 27 november 2017, op en rondt deze in 2018 af.

Met de administratieve organisatie en interne beheersing hangt het thema fraude samen.
Amerpoort vindt fraude onacceptabel en hanteert hiervoor het principe ‘High Trust - High
Penalty’. Vertrouwen is één van de belangrijkste pijlers waarop de relatie van Amerpoort met
haar medewerkers en cliënten is gestoeld.

Om frauduleus handelen te voorkomen, heeft Amerpoort tal van preventieve, interne
controlemaatregelen, waaronder een heldere bevoegdhedenstructuur en controletechnische
functiescheidingen. Als (een vermoeden van) fraude in het spel is, treft de organisatie binnen
wettelijke kaders een aantal maatregelen, zoals het laten uitvoeren van onafhankelijk
onderzoek, de geleden schade verhalen, ontslag aanzeggen, de samenwerkingsrelatie
verbreken of aangifte doen.

Amerpoort heeft bovendien een klokkenluidersregeling. Deze regeling biedt werknemers de
mogelijkheid om vermoedens van zakelijke misstanden en onregelmatigheden binnen de
organisatie te melden, zonder gevaar voor de eigen rechtspositie. Voorbeelden van
misstanden en onregelmatigheden die onder de regeling vallen, zijn: fraude, oplichting of het
oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen.
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In het verslagjaar 2017 zijn twee onregelmatigheden geconstateerd. Een onderzoek is
uitgevoerd en maatregelen ter preventie zijn gedeeltelijk ingevoerd.
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4. Beleid, inspanningen en prestaties  
 
4.1 Algemeen beleid  
De missie van Amerpoort is: Samen werken aan een goed leven voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 

In 2017 stelde Amerpoort een nieuw meerjarenbeleidsplan vast voor de periode 2017-2020. 
Belangrijke inbreng hiervoor vormt de Tussenevaluatie Buitenste Binnen. Omdat het 
meerjarenbeleidsplan een verder uitvoeringsprogramma van de visie Buitenste Binnen is, 
heet het Buitenste Binnen: Werk in uitvoering. Het plan geeft het kader voor de 
ontwikkelingen van de komende jaren. 
 
4.2 Onderzoek binnen Amerpoort 
Voor een zorginstelling als Amerpoort is onderzoek een middel en geen doel. Het is één van 
de middelen die ingezet worden om de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van bestaan van 
cliënten te verbeteren. 
 
Amerpoort is geïnteresseerd in de uitkomst van onderzoek: nieuwe kennis. Het is de 
uitdaging nieuwe kennis zo te implementeren dat die ingebed wordt in het dagelijks handelen 
en tot verbetering voor de cliënt leidt. De opdracht is de voor Amerpoort bruikbare kennis uit 
onderzoek optimaal te benutten in de praktijk. 
 
Amerpoort leert niet alleen van onderzoek van anderen, maar richt zich ook sterker op de 
uitvoering van eigen onderzoek. Zelf onderzoek doen leert de organisatie op een 
methodische wijze de praktijk te analyseren en eigen interventies beter te onderbouwen. Zo 
levert Amerpoort ook een bijdrage aan de ontwikkeling en onderbouwing van het 
professionele handelen in de branche. Amerpoort richt zich hierbij vooral op praktijkgericht 
onderzoek en levert ook bijdragen aan wetenschappelijke onderzoek. Dit gebeurt onder meer 
via het lidmaatschap van de academische werkplaats Leven met een verstandelijke 
beperking, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.   
 
4.3 Kwaliteitsbeleid  
2017 stond in het teken van het verder invullen van de eerder geformuleerde ambitie 
kwaliteit en veiligheid. Amerpoort wil kwaliteit als intrinsieke waarde verder versterken in 
het primair proces: 
 
“Kwaliteit en veiligheid moeten vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de dagelijkse zorg 
en van het dagelijkse gesprek over hoe wij de zorg leveren. Met ‘vanzelfsprekend’ wordt 
bedoeld dat kwaliteitsborging gestalte krijgt vanuit een intrinsieke motivatie van professionals, 
aansluitend bij de klant- en werkwaarden. Indicatoren moeten dienen als een hulpmiddel om 
de intrinsieke drive bij het streven naar hoogwaardige kwaliteit en veiligheid te ondersteunen, 
niet als aanleiding om het thema te bespreken en er naar te handelen.” 
 
In 2017 verscheen het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2020. De doelen daarvan 
sluiten naadloos aan bij de ambitie kwaliteit die Amerpoort formuleerde. Het 



 

18 

Kwaliteitskader versterkt daarmee ook de ingezette ontwikkeling van Amerpoort. In 2017 
besteedde Amerpoort veel aandacht aan het implementeren van het Kwaliteitskader 
binnen de organisatie, zoals blijkt uit LINK: kwaliteitsrapport 2017. Amerpoort gebruikt dit 
kwaliteitsrapport ook als verantwoording naar cliënten, verwanten, medezeggenschap, 
Raad van Toezicht en externe partijen.  
 
Ontwikkelplannen naar aanleiding van de Zorginkoop 2016/2017 
Naast het eigen kwaliteits- en veiligheidsbeleid speelde ook de realisatie van de 
ontwikkelplannen een rol. Het zorgkantoor vroeg organisaties in 2015 een zelfanalyse te 
maken en op basis daarvan ontwikkelplannen te formuleren. Dit sloot goed aan bij de 
door Amerpoort vastgestelde ambitie kwaliteit en bood de organisatie de gelegenheid om 
projecten aan te dragen in lijn met deze ambitie. Amerpoort diende vier ontwikkelplannen 
in bij het zorgkantoor, waarvoor tweejarige afspraken zijn gemaakt (2016 en 2017): 
 
1: Dialoog over Kwaliteit  

 Hoofddoel: de regie en zeggenschap van cliënten en verwanten laten toenemen 
over de te leveren dagelijkse zorg- en dienstverlening van Amerpoort.  

 Resultaat: de regie van alle Wlz-cliënten binnen Amerpoort over het eigen leven 
en over de te ontvangen zorg is toegenomen (de zorg is beter afgestemd op de 
persoonlijke voorkeuren, waardoor de kwaliteit van bestaan toeneemt). 

 
2: Cyclisch werken/Persoonlijk plan 

 Hoofddoel: het borgen van een goede kwaliteit van bestaan van de cliënt. Het 
systematisch volgen (en borgen) van de resultaten en vorderingen van de 
zorg/begeleidings-vraag is hierbij het middel. Dit wordt vastgelegd (aantoonbaar 
gemaakt) in het ECD. In 2017 heeft hiermee samenhangend implementatie van 
Plancare 2.0 (ECD) plaatsgevonden. 

 Resultaat: de tevredenheid van de cliënt over het maken van afspraken, alsmede 
het nakomen hiervan met betrekking tot het Persoonlijk plan, is toegenomen.  

 
3: Kennis en expertise ondersteuning 

 Hoofddoel: de begeleiders/zorgverleners rondom de cliënt zijn nog beter 
toegerust, opgeleid en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun 
vakgebied, zodat de cliënt nog betere zorg op maat ontvangt.  

 Resultaat: de cliënt ervaart nog beter op hem/haar afgestemde zorg door de inzet 
van ervaringsdeskundigen, verwanten en goed opgeleide professionals die op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. 

 
4: Psychofarmaca en polyfarmacie 

 Hoofddoel: het medicatiegebruik door Wlz-verblijfscliënten is weloverwogen en in 
beter overleg met de direct betrokkenen afgestemd, waardoor de gezondheid en 
het psychisch welbevinden van de cliënt verbeteren. Voorkomen van 
gezondheidsschade bij cliënten die wordt veroorzaakt door het gebruik van 
medicatie waaraan geen diagnose ten grondslag ligt (off label gebruik) of van 
medicijnen die elkaar (negatief) beïnvloeden (polyfarmacie).  

 Resultaat: de cliënt heeft een betere gezondheid doordat het gebruik van 
medicatie weloverwogen plaats heeft (deze relatie is middels wetenschappelijk 
onderzoek reeds aangetoond). 
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Amerpoort heeft de doelen voor 2016 én 2017 behaald en daarmee voldaan aan de gestelde
eisen van het zorgkantoor.

4.4 Personeelsbeleid
Arbeidsmarkt (in-, door- en uitstroom) 
Amerpoort kampt net als andere zorgorganisaties met vacatures die langer openstaan.
Continuïteit in de instroom van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van
ongewenst verloop zijn van groot belang om goede kwaliteit van zorg te bieden. Op deze
gebieden ondernam Amerpoort in 2017 diverse acties. De organisatie ging bijvoorbeeld
samenwerkingsverbanden aan met opleidingsinstituten, trok medewerkers van buiten de
sector aan en zette instrumenten in om medewerkers sterker in hun werk te laten zijn.

Capaciteitsmanagement: teamroosteren 
Amerpoort werkte aan de verdere implementatie van het zogenoemde teamroosteren. Doel
daarvan is meer verbinding met de vraag van de individuele cliënt, meer eigen regie op het
rooster en betere balans tussen werk en privé. Keuze voor deelname ligt bij de teams zelf,
hetgeen aansluit bij het taakvolwassen werken.

Verzuim 
Het verzuimpercentage was in 2017 gemiddeld 5,62% (ten opzichte van 5,65% in 2016). Het
voortschrijdende verzuimcijfer stijgt bij Amerpoort sinds 2014, maar ligt wel onder het
gemiddelde van de branche. De meldingsfrequentie bij Amerpoort was in 2017 1,02 (ten
opzichte van 1,11 in 2016). De voortschrijdende meldingsfrequentie (1,11) daalt al enige tijd
en is lager dan een jaar geleden, echter nog wel ruim boven die van de branche (0,90).

Amerpoort besloot eind 2016, op basis van een businesscase, om het team P&O Advies te
versterken met een adviseur verzuim en re-integratie (0,67 fte) en het team Sterk in je Werk
uit te breiden met beleidscapaciteit op het gebied van duurzame inzetbaarheid (0,33 fte). Dit
is in 2017 geëffectueerd.

Verder borduurde de organisatie voort op de verzuimaanpak zoals die in 2016 al was
ingezet. Dat betekent grote nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid. Er waren
verzuimtrainingen en de P&O adviseur was vaker sparringpartner voor het management.

ORT over vakantie 
In november 2017 had op basis van de cao nabetaling plaats. Niet alleen aan medewerkers
die op dat moment in dienst waren bij Amerpoort, maar ook aan alle oud-medewerkers die
een claim hadden ingediend bij Amerpoort. Medewerkers ontvingen een eenmalige uitkering
als financiële tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde
onregelmatigheidstoeslag (ORT). Deze afspraak is de afsluiting van een periode waarin
onduidelijkheid bestond over het recht op betaling van ORT tijdens het opnemen van
vakantie en verlof.

Taakvolwassen werken 
Amerpoort heeft in 2014 in de visie Buitenste Binnen helder gemaakt waar zij de komende
jaren voor wil gaan: het stimuleren van eigen regie van en rond de cliënt. Hier past een
manier van werken bij die teams rond de cliënt ruimte en verantwoordelijkheid geeft zelf
keuzes te maken in de dagelijkse zorg en dienstverlening en daarbij gericht gefaciliteerd
worden. Dit taakvolwassen werken raakt iedereen in de organisatie, zowel in het primaire
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proces als in de ondersteuning. Het veranderproces gaat niet vanzelf en vraagt tijd,
aandacht, ondersteuning, reflectie en ruimte. Het gaat ook gepaard met zoektochten,
ongemak en leren omgaan met dilemma’s. Amerpoort zette in 2017 belangrijke stappen in
deze verandering, maar is er nog niet. Om die reden is deze manier van werken ook
komende jaren nog een van de speerpunten.

In 2017 hebben alle teams, zowel in het primaire proces als in de ondersteuning, belangrijke
stappen gezet in hun ontwikkeling. Waar nodig en wenselijk zijn zij hierin gefaciliteerd door
procesbegeleiders, opleidingen en trajecten die de nieuwe manier van werken stimuleren
(zoals Dialoog over Kwaliteit, Team Ontwikkeling over Functioneren, teamroosteren, moreel
beraad, werken met BI). Daarnaast ging het tijdens divisiedagen, werk- en leersessies en
intervisie over de betekenis van taakvolwassen werken voor leidinggevenden en
gedragsdeskundigen.

4.5 Financieel beleid
4.5.1.  Hoofdlijnen financieel beleid
Het financieel beleid van Amerpoort richt zich op het waarborgen van de continuïteit van de
organisatie, op korte en lange termijn. Dit is noodzakelijk om:

1. de zorgverplichtingen (kwalitatieve zorg) aan cliënten te kunnen nakomen,
2. vertrouwen te houden van stakeholders en
3. toegang te houden tot de financiële markten (onder meer voor het aantrekken van

financiering voor investeringen).

Amerpoort waarborgt dit door actief te sturen op evenwicht tussen opbrengsten en kosten
alsmede tussen ontvangsten en uitgaven. Hierbij wordt ingezet op een flexibele
kostenstructuur en onderscheid tussen incidentele en structurele resultaten. Amerpoort werkt
met begrotingen en prognoses op het gebied van resultaat, investeringen en liquiditeit.

Amerpoort waarborgt het ook door in te spelen op de toegenomen eisen van bankiers en het
Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz). Die eisen hebben niet alleen betrekking op de
financiën, maar ook op besturing en het ‘in control’ zijn van de organisatie. Amerpoort beschikt
bovendien over een treasurystatuut waarin het treasurybeleid is vastgelegd.

De doelstellingen van het financieel beleid van Amerpoort zijn:

1. Minimum norm voor solvabiliteit; totaal eigen vermogen/balanstotaal: 25%.
Minimum norm voor weerstandsvermogen; eigen vermogen/totaal opbrengsten:
20%. Minimum norm voor rentabiliteit: 1,5%. Overige financiële kengetallen zijn
opgenomen in onderstaande paragraaf.

2. De verschillende organisatie scenario’s voldoen aan de financiële ratio’s.

3. Een zo beperkt mogelijke overhead in relatie tot de directe zorg.
4. Voorzichtig beleid ten aanzien van vastgoedwaardering.
5. Passende verhouding tussen inzet van eigen (bancaire) middelen en vreemd

vermogen (leningen) voor de financiering van vastgoed.
6. Spreiding en beperking van renterisico’s. Omvang van de renteherziening en

herfinanciering in één jaar mag niet groter zijn dan 15-20% van de lening
portefeuille. Geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (zoals renteswaps)
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om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
7. Langlopende financiering bij verschillende partijen bij voorkeur onder borging.
8. Voldoende werkkapitaal.
9. Voldoende liquiditeiten om aan verplichtingen te kunnen voldoen. Hiertoe is een

minimum liquiditeitsbuffer van € 15 miljoen gesteld om gedurende twee maanden de
personele uitgaven te kunnen compenseren, inclusief het voldoen aan de financiële
verplichtingen. Tijdelijk overtollige middelen worden conform het Treasurystatuut bij
Nederlandse banken en/of verzekeraars met minimaal een A-rating of bij de
Nederlandse Staat geplaatst.

De doelstellingen van het treasurybeleid van Amerpoort zijn voorzichtig en ondersteunend
aan het financieel beleid en het mogelijk maken van activiteiten en plannen. In de
bedrijfsvoering maakt Amerpoort gebruik van financiële instrumenten in de vorm van
financiële vaste activa, vorderingen, liquide middelen, leningen en kortlopende schulden. De
organisatie maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten als renteswaps. De
jaarrekening bevat een nadere toelichting op deze financiële instrumenten en bijbehorende
risico’s.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel beleid van
Amerpoort. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling is over 2017 sprake van projecten
met goedgekeurde projectbegrotingen en ontwikkelafspraken met het zorgkantoor.
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4.5.2. Beschrijving van de positie op balansdatum

Financieel resultaat

Amerpoort sloot 2017 af met een positief financieel resultaat van € 0,7 miljoen op een omzet
van € 141,3 miljoen. Dit resultaat bevat een aantal incidentele opbrengsten en kosten. Het
financieel resultaat geschoond van deze incidentele posten bedraagt € 1,0 miljoen en is als
volgt te specificeren:

Financieel resultaat 0,7 miljoen
Bij: Eenmalige extra investeringen voor cliënten 0,6 miljoen +
Bij: Reservering nabetaling slaapdiensten 0,1 miljoen +
Bij: Aanpassingen certificering brandmeldinstallaties 0,5 miljoen +
Bij: Verhoging reservering PBL 0,5 miljoen +
Af: Terugname bijzondere waardeverminderingen 0,7 miljoen -/-
Af: Subsidie sectorfonds voorgaande jaren 0,4 miljoen -/-
Af: Vrijval onderhoudsvoorziening 0,3 miljoen -/-
Genormaliseerd financieel resultaat 1,0 miljoen

Dit genormaliseerde financieel resultaat van € 1,0 miljoen bestaat uit een positief resultaat
huisvesting van € 3,5 miljoen en een negatief resultaat zorgexploitatie van € 2,5 miljoen.
In de markt is vanaf 2018 sprake van een integraal tarief. Voor 2017 is de onderverdeling
van het resultaat huisvesting/zorg gebaseerd op de verdeling tussen NHC en ZZP.

Het resultaat bedrijfsvoering komt vooral door :
Geen vergoeding voor geleverde productie (Wlz/WMO/Jeugdwet) 1,0 miljoen +
Lager resultaat bijdrage divisies 1,9 miljoen +
Overig, vooral lagere besteding ondersteuning 0,4 miljoen  -
Totaal 2,5 miljoen

Het genormaliseerd resultaat over 2017 bedraagt € 1,0 miljoen ten opzichte van € 3,1 miljoen
genormaliseerd over 2016. Een afname van € 2,1 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Lager resultaat bijdrage divisies € 1,2 miljoen. De inkomsten zijn gestegen, maar de

personele kosten meer. Dit is mede veroorzaakt door de relatief hoge inzet van
personeel niet in loondienst (uitzendkrachten, zzp’ers).

- Hogere kosten van I&A met € 1,3 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen een vergoeding

betreft voor compensatie van verleturen van de divisies voor implementatie van het
cliëntdossier Plancare.

- Lagere bestedingen in de ondersteuning van € 0,4 miljoen.
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Kengetallen

Samengevat voldoet Amerpoort, met uitzondering van de rentabiliteit, aan de gestelde
beleidsnormen. Besloten is om extra geld toe te kennen aan de zorg (€ 1 miljoen) op een 

begroot resultaat dat voldeed aan de financiële normen.

4.6 Vooruitblik 2018

Zoals elk jaar staat 2018 primair in het teken van de missie: samen werken aan een goed
leven van de cliënt. Amerpoort schreef een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode
2017-2020. Er is aandacht voor de verdere borging van de koers met trajecten als
Taakvolwassen werken en Dialoog over Kwaliteit.

Tegelijkertijd zijn er voor de langere termijn trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op
Amerpoort, zoals de veranderende cliëntpopulatie en de arbeidsmarktontwikkeling.
Amerpoort gaat verder met de concretisering van de scenario’s naar acties voor de korte en 

de langere termijn, in combinatie met het actualiseren van het lange termijn huisvestingsplan.
Deze informatie wordt eind 2018 vertaald in een financiële meerjarenbegroting.

Amerpoort heeft voor 2018 een resultaat begroot van € 2,1 miljoen, met verwachte
investeringen van € 9,8 miljoen die uit eigen middelen worden gefinancierd. Verder worden
twee leningen in 2018 vervroegd afgelost met een effect van € 0,4 miljoen. De organisatie
verwacht geen overige bijzonderheden in de kasstromen.

De personele inzet in de begroting 2018 is afgestemd op het activiteitenniveau. Hierin is
de inzet van personeel dat niet in loondienst beperkt. Het realiseren van de begroting 2018
vraagt van de divisies dat zij de personele inzet weer in evenwicht brengen met de
inkomsten. Met inzet van de ZZP-tool, professionalisering van planners en verhoging van
opbrengsten (bijvoorbeeld groepsmeerzorg) werkt Amerpoort hieraan. Daarnaast krijgt in
2018 het thema houding & gedrag (soft control) in relatie tot deze gewenste ombuiging
nadrukkelijker aandacht.

Om de organisatie en in het bijzonder de divisies in hun opgave te ondersteunen, is
Amerpoort begonnen met maandafsluitingen en maandrapportages, naast de maandelijkse
informatievoorziening via BI en de gebruikelijke kwartaalrapportages. Zo krijgt het
management van de organisatie tijdig handreiking/tool om inzicht te verkrijgen in verwachte
ontwikkelingen en gewenste bijsturingen.

Andere thema’s die aandacht krijgen in 2018 zijn de implementatie van de privacy wetgeving
en de aanscherping van het vastgoedbeleid.

Kengetallen Beleid 2017 2016

Liquiditeit  (current ratio, vlottende activa/vlottende passiva) > 1,0 1,61 1,72

Weerstandsvermogen ( eigen vermogen/omzet) >20% 34% 34%

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) >25% 43% 41%

Rentabiliteit (netto resultaat / omzet) >1,5% 0,5% 2,4%

Loan to Value (leningen lang en kortlopend / materiële vaste activa) < 0,7 0,45 0,51
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Bijlage 1 Organogram 2017 
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Bijlage 2 Nevenfuncties Raad van Toezicht

Naam Werkzaamheden
Hoofd- en nevenfuncties

Aantal
bijgewoonde
vergaderingen

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

Voorzitter

Lid Benoemings- en
Honoreringscommissie

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

- Directeur NVZD, vereniging van
bestuurders in de zorg

- Lid Raad van Commissarissen Castle
Craig Nederland

- Lid Raad van Toezicht Carante Groep
- Lid Raad van Toezicht van de KNMT
- Lid Toetsingscommissie RVVZ
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting

PvP

6/6

Dhr. J.M. Tromp, arts
(geboren 1946)

Vicevoorzitter Raad van
Toezicht

Voorzitter auditcommissie
Kwaliteit en Veiligheid

- Vicevoorzitter RvT Stichting Specialistisch
Behandelcentrum
Zandheuvelweg (gerelateerd aan
Amerpoort)

- Praktijk MOOA, Tromp Consult 3.0 voor
Bestuursadvies en coaching

- Raad van Advies Joods Zorg Circuit
- Voorzitter Raad van Commissarissen van

Castle Craig Nederland
- Voorzitter RvT Stichting

Gezondheidscentra Eindhoven

6/6

Mw. Drs. Th. van den Hurk
(geboren 1955)

Lid Raad van Toezicht

Voorzitter Benoemings- en
Honoreringscommissie

Lid auditcommissie
Bedrijfsvoering en
Huisvesting

- Lid RvT Stichting Specialistisch
Behandelcentrum Zandheuvelweg
(gerelateerd aan Amerpoort)

- Voorzitter Raad van Bestuur Marga
Klompé tot 1 maart 2017

- Lid RvT van iHub en voorzitter
auditcommissie

- Lid Raad van Commissarissen Joost Zorgt
Nederland BV vanaf 1 februari 2017

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

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

6/6

Mw. Prof. Dr. A.P. Nieboer
(geboren 1966)

Lid auditcommissie

- Professor of Sociomedical sciences,
Institute of Health Policy and Management,
Erasmus University Rotterdam

- Lid RvT Stichting Specialistisch

6/6
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Kwaliteit en Veiligheid Behandelcentrum Zandheuvelweg 
(gerelateerd aan Amerpoort) 

 
Dhr. R. Rötscheid 
(geboren 1957) 
 
Lid Raad van Toezicht 
 
 
Voorzitter auditcommissie 
Bedrijfsvoering en 
Huisvesting 

- Directeur Social Finance N.V. 
- Lid RvT Antes (tot 1 oktober 2017) 
- Lid RvT Stichting Specialistisch 

Behandelcentrum Zandheuvelweg 
(gerelateerd aan Amerpoort) 

- Partner Finance Ideas 
- Voorzitter RvT Vivium Zorggroep  

5/6 
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Bijlage 3 overzicht agendapunten Raad van Toezicht en commissies

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

Agendapunten 2017:
Standaard vindt er een terugkoppeling plaats van de verschillende commissies over de besproken
onderwerpen en stukken. Expliciete agendaonderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn:

 Aanpassing waarnemingsregeling
 Aanwezigheid bij medezeggenschap
 Analyse Governancecode
  Benchmark overhead
 Bijeenkomst afdeling huisvesting met cliënten (filmpje)
 Compliance statuten en reglementen
 Ed@loket
 Evaluatie Buitenste Binnen
 I&A: beëindigen samenwerkingsovereenkomst Reinaerde-Amerpoort I&A
  Informatieprotocol
 Input VGU gemeentelijke verkiezingen
 Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
 Ontwikkelingen inhoudelijke samenwerking Sherpa
 Statuten en reglementen
 Strategische visie Carante Groep ICT
 Trends en scenario’s 

 Uitzending Nieuwsuur
 Voorstel evaluatie Raad van Toezicht
 Zorgcontinuïteitsplan

Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting - Agendapunten 2017: 
 Accountantsverslag
 Begroting
 Evaluatie jaarrekening
 Financiële rapportages Amerpoort
 Groei Carante Groep
 Jaardocument
 Kaderbrief
 Meerjarenbegroting
 Notitie Kredietfaciliteit ABN Amro
 Portefeuilleplan huisvesting
 Presentatie professionalisering proces BI/Q rapportage
 Risicoanalyse particuliere initiatieven
 Stand van zaken besteding cliëntbudget van € 1 miljoen

 Stand van zaken open plekken/leegstand
 Stand van zaken Service Organisatie en Concern Control
 Treasurystatuut
 VARAP 2016
 Voortgang actiepunten managementletter
 Voortgang interne controle WLZ en WMO/JW
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 Waardering vastgoed inclusief bedrijfswaardeberekening

Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid - Agendapunten 2017: 

 Brandveiligheid installatie
 Evaluatie pilot VeiligPlus
 Grensoverschrijdend gedrag
 GZ opleidingsplek
 Implementatie kwaliteitskader
 Inspectiemeldingen en meldingen tuchtcollege
 Jaarplan 2017 Kwaliteit & Veiligheid
 Jaarverslag Providers
 Jaarverslag VGU
 Kwaliteitskader
 Kwaliteitsrapport
 Maatregelen rond scenario natuurbranden
 MIC jaarverslag 2016
 Onderzoeksrapport Moeilijk Verstaanbaar Gedrag
 Ontwikkeling Ed@loket
 Ontwikkelplannen Zorginkoop
 Pilot Natuurbrandbeheersing
 Rapportage klanttevredenheid Jobcoaches
 Samenwerking Sherpa
 Stand van zaken MIC
 Startnotitie VB en psychische problematiek
 Veiligheid: verbinding Pythia en risicomatrix
 Verzuim
 Visie medezeggenschap
 Zorgcontinuïteitsplan
 Zorginkoop projecten

Benoeming en honorering commissie – Agendapunten 2017:
 Afstemming CCR werving lid commissie kwaliteit
 Afstemming CCR-RvT
 Profiel Raad van Toezicht
 Stand van zaken werving kwaliteitszetel
 Toezichtvisie en algemeen profiel Raad van Toezicht
 Voorstel beleid onkosten vergoeding
 Werving Raad van Toezicht-lid op voordracht CCR
 WNT klasse indeling en indexering bezoldiging Raad van Toezicht
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Jaarrekening
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Stichting  Amerpoort

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 68.307.436 68.073.307
Financiële vaste activa 2 0 180.361
Totaal vaste activa 68.307.436 68.253.668

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 12.709 12.709
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 975.952 569.534
Debiteuren en overige vorderingen 5 5.356.190 4.424.362
Liquide middelen 6 36.053.446 40.947.019
Totaal vlottende activa 42.398.297 45.953.624

Totaal activa 110.705.734 114.207.292

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 7
Kapitaal 14.384 14.384
Bestemmingsreserves 138.996 0
Bestemmingsfondsen 47.573.952 46.899.983
Algemene en overige reserves 187.024 187.024
Totaal groepsvermogen 47.914.357 47.101.392

Voorzieningen 8 8.354.204 9.582.694

Langlopende schulden (nog voor meer 9 28.088.064 30.800.333
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 10 26.349.109 26.722.873
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 26.349.109 26.722.873

Totaal passiva 110.705.734 114.207.292
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning 12 139.527.821 136.862.637

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 797.075 534.341

Overige bedrijfsopbrengsten 14 968.875 889.083

Som der bedrijfsopbrengsten 141.293.772 138.286.061

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 99.697.452 95.499.198

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 6.463.511 6.518.585

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 -745.929 0

Overige bedrijfskosten 18 33.973.622 31.556.014

Som der bedrijfslasten 139.388.655 133.573.798

BEDRIJFSRESULTAAT 1.905.117 4.712.263

Financiële baten en lasten 19 -1.231.149 -1.432.959

RESULTAAT BOEKJAAR 673.968 3.279.304

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking): 673.968 3.279.304
673.968 3.279.304
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref. 2017 2016

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.905.117 4.712.263

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 5.717.582 6.518.585
- mutaties voorzieningen 11 -1.228.490 1.583.582

4.489.092 8.102.167
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 7 -931.829 -603.470
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot 6 -406.418 -228.349

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 1.087.190 -531.504
-251.056 -1.363.323

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.143.153 11.451.107

Ontvangen interest 24 42.613 256.663
Betaalde interest 24 -1.285.894 -1.535.725

-1.243.282 -1.279.062
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.899.871 10.172.045

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -6.119.350 -8.208.152
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 348.000 475.927

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.771.350 -7.732.225

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 12 -4.169.526 -6.233.506
Huydecoper 147.432 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-4.022.094 -6.233.506

Mutatie geldmiddelen -4.893.573 -3.793.686

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 40.947.019 44.740.705
Stand geldmiddelen per 31 december 9 36.053.446 40.947.019
Mutatie geldmiddelen -4.893.573 -3.793.686

Toelichting:
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Consolidatie
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Zorginstelling Amerpoort is statutair (en feitelijk) gevestigd te Baarn, op het adres Nieuwenoordlaan 12, en is geregistreerd 
onder KvK-nummer 320.998.06. Amerpoort ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017. Het 
boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

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

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

Continuïteitsveronderstelling

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De 
waarderingsgrondslagen van voorzieningen zijn naar de mening van het management het meest kritisch en vereisen 
schattingen en veronderstellingen.

De Raad van Bestuur van SBZ wordt gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting Amerpoort en is 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.

Amerpoort heeft middels een personele unie, beleidsbepalende invloed op het  Specialistisch Behandelcentrum 
Zandheuvelweg (SBZ) en is derhalve opgenomen in de jaarrekening van Amerpoort.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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Er zijn geen transacties die niet tegen marktconforme voorwaarden hebben plaatsgevonden.
Verbonden rechtspersonen 

Fusies en overnames
In het opheffingsbesluit van 12 december 2016 is door het bestuur van Stichting Huydecoper besloten om Stichting
Huydecoper op te heffen en de gelden, conform statuten, over te hevelen naar Stichting Amerpoort. Bij de overheveling is
de inbrengbalans Huydecoper opgesteld die per 1 januari 2017 is ingebracht bij Amerpoort. Voor de wijze en waardering
van de onderdelen van de inbrengbalans is toepassing gegeven aan RJ 216, Pooling of Interest. Vanwege de beperkte
impact op de balans en het resultaat van Amerpoort zijn de cijfers van 2016 niet aangepast en wordt volstaan met deze
toelichting. De omzet van De Huydecoper in 2016, exclusief doorberekening Amerpoort, bedraagt € 30.000 (0,02% van
totale Amerpoortomzet in 2016)

De inbrengbalans en waardering van De Huydecoper per 1/1/2017 is als volgt:
1. Liquide middelen ad € 147.433 is opgenomen tegen de nominale waarde en toegevoegd aan de liquide middelen van
Amerpoort
2. Vordering Rekening courantpositie met Amerpoort ad € 67.743, deze positie wordt vereffend met de kortlopende
schulden van Amerpoort
3. Eigen vermogen ad € 138.997 wordt opgenomen tegen de nominale waarde en verwerkt in het eigen vermogen van
Amerpoort

2. Vorderingen van € 672, is opgenomen onder de overige vorderingen

3. Eigen vermogen van € 95.597 wordt opgenomen tegen de nominale waarde en verwerkt in het eigen vermogen van
Amerpoort.
4. Te betalen rekening courantpositie met Amerpoort van € 483,  deze positie wordt vereffend met de kortlopende
vorderingen van Amerpoort

4. Onderhoudsvoorziening ad € 67.149 Conform de waarderings-grondslagen van Amerpoort zal de
onderhoudsvoorziening op nihil worden gewaardeerd. De vrijval van de onderhoudsvoorziening ad € 67.149 is direct in het
beginvermogen te worden verwerkt (RJ 216.307).
5. Overlopende passiva ad € 9.031 worden tegen nominale waarde gewaardeerd en opgenomen bij de kortlopende
schulden van Amerpoort.

In het opheffingsbesluit van 14 december 2016 is door het bestuur van Stichting Vrienden van Amerpoort besloten om
Stichting Vrienden van Amerpoort op te heffen en de gelden, conform statuten, over te hevelen naar Stichting Amerpoort.
Bij de overheveling is de inbrengbalans van Vrienden van Amerpoort opgesteld die per 1 januari 2017 is ingebracht bij
Amerpoort. Voor de wijze en waardering van de onderdelen van de inbrengbalans is toepassing gegeven aan RJ 216,
Pooling of Interest. Vanwege de beperkte impact op de balans en het resultaat van Amerpoort zijn de cijfers van 2016 niet
aangepast en wordt volstaan met deze toelichting. De inkomsten van Vrienden van Amerpoort komen uit giften en rente-
opbrengsten en bedroeg in 2016  € 1.935.

De inbrengbalans en waardering van Vrienden van Amerpoort per 1/1/2017 is als volgt:

1. Liquide middelen van €95.408 is opgenomen tegen de nominale waarde en toegevoegd aan de liquide middelen van
Amerpoort
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 
grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 
onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet 
in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 
met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de 
afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede 
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden 
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een 
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties 
geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke 
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar 
waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is 
dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 
alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan 
een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de 
transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De 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 verwachte economische levensduur. Op 
bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

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

Voor gebouwen is onderscheid gemaakt in enerzijds gebouwen op het intramurale instellingsterrein Nieuwenoord en de 
kinderdagcentra die in 30 jaar worden afgeschreven en anderzijds overige gebouwen in 40 jaar. Verbouwingen worden 
afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur (10 - 20 jaar). Bij huurpanden vindt afschrijving plaats 
tot de maximale looptijd van het huurcontract.

Op de locatie Nieuwenoord en de kinderdagcentra wordt uitgegaan van sloop en vervangende nieuwbouw na 30 jaar. Voor 
de overige panden wordt ervan uitgegaan dat een pand na 20 jaar gerenoveerd moet worden. Na renovatie kan een pand 
maximaal 20 jaar mee. De totale economische levensduur komt daarmee op 40 jaar.      

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

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta van Amerpoort is.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
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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 beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt 
bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de 
geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, 
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de 
verkoop te realiseren.

Amerpoort heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige 
kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met 
de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2017.
De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn 
ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in lege staat en kosten koper. 

Door Amerpoort hebben in het verleden bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.  Voor de jaarrekening 2017 is 
beoordeeld of er indicaties zijn dat het eerder verantwoorde waardeverminderingsverlies heeft opgehouden te bestaan of 
is verminderd. Uitkomst van deze analyse is dat er voor een bedrag van ca € 745.000 (twee panden) een 
waardeverminderingsverlies is teruggenomen. Voor één pand is sprake van besluit tot verkoop, waarbij terugname van het 
waardeverminderingsverlies een gevolg is van een toegenomen directe opbrengstwaarde.  Voor één pand is sprake van 
een verbeterd resultaat op de zorgexploitatie met terugname van het waardeverminderingsverlies tot gevolg. 

Er is geen sprake van aanvullende bijzondere waardeverminderingen. 

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd 
van 5% (2016: 5%). Als kasstroomgenererende eenheid wordt het adres gehanteerd, met uitzondering van de locatie 
Nieuwenoord vanwege de sterk economische verbondenheid. Individuele impairments vinden eventueel plaats bij sloop 
van een pand. 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als 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. 



Financiële instrumenten

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

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

Vorderingen

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

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.

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

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

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

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Een voorziening wordt getroffen 
op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid op basis van de statische methode.

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

Jubileumvoorziening

Voorziening terugbouwverplichting

Voorziening langdurig zieken

Voorziening eigen risico WGA

Voorziening PBL, Persoonlijk Budget Levensfase:
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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 rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de 
voorziening. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,5%. 

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.       

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

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen op grond van de CAO GHZ. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,5%.

De voorziening terugbouwverplichtingen is gebaseerd op de verplichting tot terugbouw van huurpanden op grond van de 
huurovereenkomsten.  De verplichtingen worden jaarlijks ultimo boekjaar geactualiseerd tegen nominale waarde.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de 
eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het 
arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % 
gedurende het tweede jaar. Tevens is rekening gehouden met een eventueel te betalen transitievergoeding. De 
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,5%.

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  (disconteringsvoet 2,5%) van de in de toekomst 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.

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.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de 
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De 
disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de 
risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.



Voorziening ORT over vakantiedagen

Schulden
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Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

De voorziening ORT over vakantiedagen betreft het risico over de nog niet uitbetaalde ORT over vakantiedagen over de 
periode  2012 tot en met 2015. In november 2017 is de ORT over vakantiedagen uitbetaald aan de in dienst zijnde 
personeelsleden. Ultimo 2017 betreft de voorziening mogelijk nog uit te betalen vergoedingen aan voormalig 
personeelsleden.
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Algemeen

Opbrengsten
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 
worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel 
toegepast.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de 
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte 
kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze 
kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden 
de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
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Personeelsbeloningen

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

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Ontslagvergoedingen

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

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende 
het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord 
indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting 
van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 
aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

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

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een 
uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar 
onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een 
reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de 
grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van 
de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt 
waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichting af te wikkelen.
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Amerpoort  heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers 
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze 
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Amerpoort betaalt 
hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden 
nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' 
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Naar de stand van februari 2018 is de beleidsdekkingsgraad van het 
pensioenfonds 101,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%.

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

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

Financiële baten en lasten

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

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van 
het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de 
jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Financiële baten en financiële lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de betreffende activa en passiva. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 51.336.180 53.161.674
Machines en installaties 7.364.813 8.020.092
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.887.405 5.145.016
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 3.719.038 1.746.525

Totaal materiële vaste activa 68.307.436 68.073.307

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Boekwaarde per 1 januari 68.073.307 66.667.939
Bij: investeringen 6.119.350 8.208.152
Af: afschrijvingen 6.283.150 6.326.857
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 745.929 0
Af: desinvesteringen 348.000 475.927

Boekwaarde per 31 december 68.307.436 68.073.307

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.
Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 2.147.000 aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling 
alleen het economisch eigendom heeft.

De terugname bijzondere herwaarderingen betreft twee panden. Voor één pand is sprake van besluit tot verkoop, waarbij 
terugname van het waardeverminderingsverlies een gevolg is van een toegenomen directe opbrengstwaarde.  Voor één pand is 
sprake van een verbeterd resultaat op de zorgexploitatie met terugname van het waardeverminderingsverlies tot gevolg. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.8.
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag (boekwaarde) van EUR 42,2 mln  (2016: EUR 52,2 mln) als onderpand voor 
schulden aan kredietinstellingen, waarvan EUR 42,2 mln  (2016: EUR 44,0 mln) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het 
Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). De zorginstelling heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ 
onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. 
Tevens heeft de zorginstelling zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te 
verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.

De desinvestering in 2017 betreft de verkoop van een stuk grond  van de in 2012 aangekochte locatie Vosseveld in Soest. Ten 
aanzien van de verkoop is geen boekwinst gerealiseerd. Omdat de grond in 2012 onderdeel uitmaakte van de totale aankoop en 
niet als doel had de bedrijfsactiviteiten van Amerpoort duurzaam te dienen, had deze grond geherbrubriceerd moeten worden als 
niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa vanaf 2012. Gezien de beperkte omvang van de verkooptransactie 
(aanschafwaarde EUR 348.000) is er geen sprake van een materiele fout en heeft dit geen gevolgen voor de vergelijkende cijfers 
van voorgaande jaren.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 0 169.513
Overige vorderingen 0 10.848

Totaal financiële vaste activa 0 180.361

Toelichting:

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 12.709 12.709

Totaal onderhanden werk 12.709 12.709

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

Deze post betreft de vordering op de NZa inzake de overgangsregeling en compensatieregeling kapitaallasten. Voor een nadere 
specificatie van het verloop van de financiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Door de 
afwikkeling van de overgangsregeling kapitaallasten is de post in 2017 definitief afgewikkeld.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

2016 2017 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 569.534 569.534

Financieringsverschil boekjaar 0 975.952 975.952
Correcties voorgaande jaren 53.519 53.519
Betalingen/ontvangsten -623.053 -623.053
Subtotaal mutatie boekjaar -569.534 975.952 406.418

Saldo per 31 december 0 975.952 975.952

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

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

31-dec-17 31-dec-16
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 975.952 569.534
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

975.952 569.534

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 125.467.313 124.409.461
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 124.437.842 123.858.381
Af: correcties voorgaande jaren 53.519 -18.454

Totaal financieringsverschil 975.952 569.534

Toelichting:

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.252.218 1.180.165
Overige vorderingen: 3.174.622 2.432.805
Vooruitbetaalde bedragen: 929.350 811.391

Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.356.190 4.424.362

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

De correctie voorgaand jaar betreft de afrekening van de nacalculatie 2016.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 34.000 op basis van een analyse van oninbaarheid per 
debiteur ( € 50.000 in 2016). 

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

In de overige vorderingen is een bedrag ad € 2,4 mln (2016:  € 1,6 mln) opgenomen inzake vorderingen WMO/JW.    
Voorzichtigheidshalve is een bedrag ad  € 220.000 als oninbaar in mindering gebracht op de vordering WMO/JW.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Bankrekeningen 36.012.576 40.893.051
Kassen 40.870 53.969

Totaal liquide middelen 36.053.446 40.947.019

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, rekeninghoudend met afgegeven bankgaranties ad € 320.000.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Kapitaal 14.384 14.384
Bestemmingsreserves 138.996 0
Bestemmingsfondsen 47.573.952 46.899.983
Algemene en overige reserves 187.024 187.024
Totaal groepsvermogen 47.914.357 47.101.392

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Kapitaal 14.384 0 0 14.384

Totaal kapitaal 14.384 0 0 14.384

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Huydecoper 0 0 138.996 138.996

Totaal bestemmingsreserves 0 0 138.996 138.996

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 46.899.983 673.969 0 47.573.952

Totaal bestemmingsfondsen 46.899.983 673.969 0 47.573.952

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Algemene reserves: 187.024 0 0 187.024

Totaal algemene en overige reserves 187.024 0 0 187.024

Toelichting:

Pagina 51

De stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is geconsolideerd met een eigen vermogen van € 419.294 dat 
volledig in de reserve aanvaardbare kosten is opgenomen. In 2017 is Stichting de Huydecoper ondergebracht bij Stichting 
Amerpoort met een eigen vermogen van € 138.996 inclusief het jaarresultaat over 2016 ad € 6.272.  Het vermogen van de 
Huydecoper wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve conform het opheffingsbesluit Stichting Huydecoper. De vrijval van de 
onderhoudsvoorziening ad € 67.149 is direct in het beginvermogen te worden verwerkt. Voor nadere toelichting over de verwerking 
van De Huydecoper zie 5.1.4.1 onder fusies en overnames.Conform de waarderingsgrondslagen van Amerpoort zal de 
onderhoudsvoorziening op nihil worden gewaardeerd. 
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling
31-dec-2017 31-dec-2016

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 673.969 3.279.304

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

Totaalresultaat van de instelling 673.969 3.279.304
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017
€ € € € €

Voorziening groot onderhoud 4.953.681 247.908 539.465 0 4.662.124
Voorziening terugbouwverplichtingen 371.206 0 46.204 34.500 290.502
Voorziening langdurig zieken 622.889 96.103 349.652 116.731 252.609
Voorziening eigen risico WGA 966.301 999.359 323.676 0 1.641.984
Voorziening jubilea 942.264 268.467 103.072 0 1.107.658
Voorziening PBL 296.353 0 84.995 0 211.358
Voorziening ORT over vakantiedagen 1.430.000 0 1.129.432 112.599 187.969

Totaal voorzieningen 9.582.694 1.611.837 2.576.497 263.830 8.354.204

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 2.179.791
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 6.174.413
hiervan > 5 jaar 1.891.108

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening groot Onderhoud.
Voor verwachte kosten inzake periodiek groot onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd.
Voorziening terugbouwverplichting

Voorziening langdurig zieken

Voorziening eigen risico WGA

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

Voorziening PBL, Persoonlijk Budget Levensfase:

Voorziening ORT over vakantiedagen
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Algemeen: een uitgebreide toelichting per categorie voorziening staat in 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en 
passiva. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 4%. Door wijziging van de disconteringsvoet naar 2,5% zijn de voorzieningen 
toegenomen met € 200.000.

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  (disconteringsvoet 2,5%) 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.

De voorziening ORT over vakantiedagen betreft het risico over de nog niet uitbetaalde ORT over vakantiedagen over de periode  
2012 tot en met 2015. In november 2017 is de ORT over vakantiedagen uitbetaald aan de in dienst zijnde personeelsleden. 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen op grond van de CAO GHZ. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,5%.

De voorziening terugbouwverplichtingen is gebaseerd op de verplichting tot terugbouw van huurpanden op grond van de 
huurovereenkomsten.  De verplichtingen worden jaarlijks ultimo boekjaar geactualiseerd tegen nominale waarde.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste 
twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), 
voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. 
Tevens is rekening gehouden met een eventueel te betalen transitievergoeding. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,5%.

Amerpoort is per 1 januari 2014 eigen risico drager geworden voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
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9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Schulden aan banken 28.088.064 30.800.333

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 28.088.064 30.800.333

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016
€ €

Stand per 1 januari 34.969.859 39.635.710
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 4.169.526 4.665.851

Stand per 31 december  30.800.333 34.969.859

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.712.268 4.169.526

Stand langlopende schulden per 31 december 28.088.064 30.800.333

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.712.268 4.169.526
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.088.064 30.800.333
hiervan > 5 jaar 19.248.736 21.640.683

Toelichting:

Alle langlopende leningen zijn of door het Wfz geborgd of door de Staat der Nederlanden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en verstrekte zekerheden wordt verwezen naar de hoofdstuk 5.1.8.

De boekwaarde van de langlopende schulden bedraagt € 30,8 mln. De reële waarde van de leningenportefeuille komt  €  6,7 mln 
hoger uit op EUR 37,5 miljoen. De reële waarde is bepaald als zijnde de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd 
op een rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen vermeerderd met een risicopremie/opslagpercentage 
voor iedere individuele lening. Het gehanteerde opslagpercentage voor het bepalen van de reële waarde van de 
leningenportefeuille bedraagt 0,45%
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10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Crediteuren 4.945.254 4.264.688
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 2.712.268 4.169.526
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.040.018 3.651.466
Schulden terzake pensioenen 422.371 1.606.074
Nog te betalen salarissen 23.267 18.295
Vakantiegeld 2.927.380 2.813.729
Vakantiedagen en PBL 8.364.984 7.340.104
Overige schulden 335.645 61.969
Nog te betalen medische kosten 139.100 278.200
Nog te betalen kosten 2.438.822 2.518.822

Totaal overige kortlopende schulden 26.349.109 26.722.872

Toelichting:

11. Financiële instrumenten

Algemeen

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Liquiditeitsrisico
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In 2017 zijn extra aflossingen van € 1,8 miljoen gedaan van langlopende leningen. Voor 2018 zijn extra aflossingen van € 422.357 
gepland.  Door reguliere wijziging van afdracht van pensioenpremies door het PFZW, is in november 2017 de pensioenbetaling  
inzake ORT uitgevoerd waardoor de schuld per balansdatum lager is dan 2016. Bij de ABN AMRO Bank te Rotterdam kon ultimo 
2016 conform de algemene kredietovereenkomst  worden beschikt  over een krediet in rekening-courant van € 6.000.000. 
Vanwege een toereikende  liquiditeitspositie van Amerpoort op basis van het meerjarenbeleidsplan is dit krediet in 2017 opgezegd.

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

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie. Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 
aan de verplichtingen van de stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare 
faciliteiten beschikbaar blijft, zodat de stichting steeds binnen de gestelde lening convenanten kan blijven voldoen. Uit de 
liquiditeitsplanning  voor 2018 blijkt dat Amerpoort over voldoende liquide middelen beschikt.

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

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder debiteuren en overige vorderingen, liquide 
middelen. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 4,4 miljoen, bestaande uit de debiteurenpositie en overige 
vorderingen. Voor verder inzicht in de kredietrisico's inzake de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op de 
balans. De hoogste vordering bedraagt € 1,3 miljoen inzake vorderingen WMO/JW gemeente Eemland. Gezien de aard van de 
post zitten hier geen kredietrisico's aan.

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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Mitigerende maatregelen

Reële waarde

Amerpoort heeft voor € 320.000 aan bankgaranties verstrekt.

Heads of Agreement 13 juni 2008

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

Deze twee voorwaardelijke verplichtingen blijven bestaan tot 2019.
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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. € 29.000.000 of wel € 870.000.

Op basis van deze overeenkomst tussen Camphill Nederland Fonds en Stichting Christophorus zijn er in clausule 5 en 6 
voorwaardelijke verplichtingen opgenomen:

1. Bij verkoop van de panden "Erabel" en "Andreas" dient de opbrengst boven de  € 1.500.000 voor 50% aan Camphill Nederland

Door de stichting worden een aantal onroerende zaken gehuurd. De totale huurverplichting gedurende de looptijden van deze 
huurcontracten bedraagt €15,5 mln.

Dit betreft € 4,1 met een looptijd korter dan 1 jaar, €8,3 mln met een looptijd tussen de 1 en 5 jaar en € 3,1 mln met een looptijd 
langer dan 5 jaar.

Conform het Treasurystatuut hanteert de stichting met ingang van 2018 een minimum liquiditeitsbuffer van € 15 miljoen om voor 2 
maanden de personele en financiering (rente en aflossing) uitgaven te dekken. Hierin is geen rekening gehouden met het 
eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld. Tevens is geen rekening gehouden 
met de voortijdige afwikkeling van basisrenteleningen. 

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

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

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

€ € € € €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde 122.378.247 16.994.928 23.128.258 1.746.525 164.247.958
- cumulatieve herwaarderingen -4.032.718 0 0 0 -4.032.718
- cumulatieve afschrijvingen 65.183.855 8.974.836 17.983.242 0 92.141.933

 
Boekwaarde per 1 januari 2017 53.161.674 8.020.092 5.145.016 1.746.525 68.073.307

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1.550.103 2.596.734 1.972.513 6.119.350
- herwaarderingen 0 0
- afschrijvingen 3.773.526 655.279 1.854.345 6.283.150
- bijzondere waardeverminderingen 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 745.929 745.929

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 31.856.144 3.862.634 13.325.681 49.044.459
  .cumulatieve herwaarderingen 164.190 164.190
  .cumulatieve afschrijvingen 31.691.954 3.862.634 13.325.681 48.880.269

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 348.000 348.000
  cumulatieve herwaarderingen 0
  cumulatieve afschrijvingen 0
  per saldo 348.000 0 0 0 348.000

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.153.874 -655.279 742.389 1.972.513 -94.251

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 91.724.206 13.132.294 12.399.311 3.719.038 120.974.849
- cumulatieve herwaarderingen -3.868.528 0 0 0 -3.868.528
- cumulatieve afschrijvingen 36.519.498 5.767.481 6.511.906 0 48.798.885

Boekwaarde per 31 december 2017 51.336.180 7.364.813 5.887.405 3.719.038 68.307.436

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

Deelnemingen 
in groeps-
maatschappijen

Deelnemingen 
in overige 
verbonden 
maatschappijen

Vorderingen op 
groeps-
maatschappijen

Vorderingen op 
overige 
verbonden 
maatschappijen

Vorderingen 
op 
participanten 
en op 
maatschappij
en waarin 
wordt 
deelgenomen

Overige 
effecten

Vordering op 
grond van 
compensatie
regeling

Overige 
vorderingen Totaal

€ € € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 169.513 10.848 180.361
Kapitaalstortingen 0
Resultaat deelnemingen 0
Ontvangen dividend 0
Acquisities van deelnemingen 0
Nieuwe/vervallen consolidaties 0
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen -169.513 -10.848 -180.361
(Terugname) waardeverminderingen 0
Amortisatie (dis)agio 0

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Som waardeverminderingen 0
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom Totale 

looptijd Soort lening Werkelijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2016

Nieuwe 
leningen in 

2017

Aflossing 
in 2017

Restschuld 31 
december 2017

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2017

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2018 Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ABN AMRO 64.28.76.525 1-jul-95 3.403.352 30 hypothecair 4,28% 1.371.325 53.546 1.317.779 1.050.049 7 lineair 53.546 Geborgd via WfZ
ABN AMRO 64.48.04.211 6-mei-97 4.537.802 25 hypothecair 4,38% 1.065.000 158.000 907.000 0 4 lineair 68.000 Geborgd via WfZ
ABN AMRO 24.22.66.983 29-jun-07 10.000.000 20 hypothecair 4,88% 5.250.000 500.000 4.750.000 2.250.000 9 lineair 500.000 Geborgd via WfZ
NBW 10014204 2-dec-96 1.273.355 40 hypothecair 4,02% 276.534 24.595 251.939 128.965 18 lineair 24.595 Staat der Nederlanden
BNG 40.0095869 1-dec-92 427.007 40 hypothecair 2,55% 170.803 10.675 160.128 106.752 16 lineair 10.675 Staat der Nederlanden
BNG 40.0094215 16-jan-98 547.146 26 hypothecair 4,59% 168.353 21.044 147.309 0 0 lineair 147.309 Staat der Nederlanden
BNG 40.0094212 15-mrt-93 1.310.041 30 hypothecair 2,13% 271.043 45.174 225.869 0 5 lineair 45.174 Staat der Nederlanden
BNG 40.0087210 2-feb-98 1.135.358 30 hypothecair 4,61% 380.019 41.963 338.055 0 10 lineair 338.055 Staat der Nederlanden
BNG 40.0098710 28-jan-04 1.188.677 30 hypothecair 3,03% 713.206 39.623 673.583 475.471 16 lineair 39.623 Staat der Nederlanden
BNG 40.104933 1-mrt-10 4.000.000 40 hypothecair 4,32% 3.325.000 100.000 3.225.000 2.725.000 32 lineair 100.000 Geborgd via WfZ
ING nr 971 20-dec-06 1.637.500 30 hypothecair 4,69% 1.105.306 1.105.306 0 0 0 lineair 0 1)
ING nr 445 1-jul-07 500.000 30 hypothecair 5,15% 341.666 341.666 0 0 0 lineair 0 1)
Tridos nr 162 1-jul-07 501.427 30 hypothecair 5,33% 342.642 342.642 0 0 0 lineair 0 1)
NWB 1-26748 19-aug-10 6.000.000 40 hypothecair 3,72% 5.062.500 150.000 4.912.500 4.162.500 32 lineair 150.000 Geborgd via WfZ
BNG 40.105917 1-feb-11 5.000.000 25 hypothecair 3,30% 3.850.000 200.000 3.650.000 2.650.000 18 lineair 200.000 Geborgd via WfZ
BNG 40.105918 2-jun-11 5.000.000 25 hypothecair 3,44% 3.900.000 200.000 3.700.000 2.700.000 18 lineair 200.000 Geborgd via WfZ
BNG 40.106272 1-aug-11 6.352.923 10 hypothecair 3,50% 3.176.462 635.292 2.541.170 0 3 lineair 635.292 Geborgd via WfZ
BNG 40.106941 1-okt-12 5.000.000 25 hypothecair 3,30% 4.200.000 200.000 4.000.000 3.000.000 19 lineair 200.000 Geborgd via WfZ
Totaal 34.969.859 0 4.169.526 30.800.333 19.248.736 2.712.268

Gestelde zekerheden:

Ten behoeve van WFZ en ABN_AMRO  zijn hypothecaire zekerheden gesteld.
1) De ING leningen en Triodos lening zijn in 2017 vervroegd afgelost.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 125.467.313 124.409.461
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 6.633.873 6.200.409
Opbrengsten Jeugdwet 4.403.452 2.551.761
Opbrengsten Wmo 1.786.447 2.606.404
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 364.028 167.666
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 426.505 433.237
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en 240.688 253.024
 opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering
Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten (SBZ) 190.882 215.656
Overige zorgprestaties 14.633 25.021

Totaal 139.527.821 136.862.637

Toelichting:

De opbrengsten WMO zijn gedaald door met name overgang van wijkteams naar de gemeente Amersfoort.
De PGB opbrengsten zijn met name gestegen door o.a. uitbreiding van ouderinitiatieven. 

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Subsidies WLZ/Zvw-zorg 112.111 112.859
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 684.964 421.482

Totaal 797.075 534.341

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Overige dienstverlening : 853.188 867.326
Overige opbrengsten 115.687 21.757

Totaal 968.875 889.083

Toelichting:
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De toename van het wettelijk budget komt vooral door prijsindexatie en hogere vergoeding voor kapitaalslasten en door toegenomen 
groepsmeerzorg.  Tevens heeft verschuiving plaatsgevonden van WLZ naar Jeugdwet. De opbrengsten Jeugdwet zijn, naast de 
overgang van WLZ naar Jeugdwet, verder gestegen door de groei van de productie van samenwerkingsverbanden.

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

De subsidie WLZ/Zvw-zorg betreft zorginfrastructuur. De overige subsidies hebben met name betrekking op het stagefonds. De 
subsidies hebben betrekking op een kalenderjaar en worden derhalve geheel aan het boekjaar toegerekend.  In 2017 is eenmalig een 
subsidie sectorplan van € 350.000 ontvangen.

In 2017 is onder overige opbrengsten opgenomen de ontvangen bate  ad  € 95.000 uit de afwikkeling van Stichting Vrienden van 
Amerpoort.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Lonen en salarissen 72.597.153 70.164.173
Sociale lasten 12.011.656 11.388.612
Pensioenpremies 5.765.086 5.543.283
Andere personeelskosten: 3.466.981 3.540.747
Subtotaal 93.840.876 90.636.815
Personeel niet in loondienst 5.856.576 4.862.383

Totaal personeelskosten 99.697.452 95.499.198

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 1.826 1.788

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.826 1.788

Toelichting:

Alle werknemers zijn werkzaam binnen Nederland.

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 180.361 191.728
- materiële vaste activa 6.283.150 6.326.857

Totaal afschrijvingen 6.463.511 6.518.585

Toelichting:

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriële vaste activa 0 0
- materiële vaste activa -745.929 0

Totaal -745.929 0

Toelichting:

Pagina 61

Dit betreft terugname van de afwaardering van de locaties Kwatrijn en Pluimhof.

De totale personeelskosten zijn gestegen door toename van personeel. De post Personeel niet in loondienst is met name gestegen 
door de inzet van interim management, uitzendbureau's en door de toename van  de inzet van externe ondersteuning bij o.a.  ICT.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.149.205 8.493.701
Algemene kosten 8.963.844 8.718.859
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 5.687.431 4.554.764
Onderhoud en energiekosten 5.284.728 5.547.383
Huur en leasing 4.675.005 4.183.188
Dotaties en vrijval voorzieningen 213.408 58.120

Totaal overige bedrijfskosten 33.973.622 31.556.014

Toelichting:
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De huurkosten zijn hoger door indexering en uitbreiding huurpanden.

Als gevolg van de toename van clienten, stijgen ook de kosten van voeding en hotelmatige kosten met name door  toename van de 
vervoerskosten, schoonmaakkosten en voedingsmiddelen.
De Patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn hoger in 2017 door een incidentele  vrijval in 2016 van een  reservering ten bedrage van 
€ 1,3 mln. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Rentebaten 9.040 74.925
Rentelasten -1.240.189 -1.507.884

Totaal financiële baten en lasten -1.231.149 -1.432.959

Toelichting:

20

WNT-VERANTWOORDING 2017 Amerpoort

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 P.G.M. Willems

Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1
Gewezen topfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking?8 nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 189.875
Beloningen betaalbaar op termijn 11.161
Subtotaal 201.036

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.
Totale bezoldiging 201.036

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Overgangsregeli

ng van 
toepassing

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte 1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen             190.086 
Beloningen betaalbaar op termijn               10.886 
Totale bezoldiging 2016            200.973 

Pagina 63

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Amerpoort is vastgesteld op klasse III ad. € 146.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang 
van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 
kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de functievervulling

De rentebaten zijn gedaald door lagere rentevergoedingen.
De rentekosten zijn gedaald door de aflossing van de leningen.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Amerpoort van toepassing zijnde regelgeving: het WNT maximum voor de zorg.
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WNT-VERANTWOORDING 2017 Amerpoort

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1 J.F. de Beer T.M.W.A. van

den Hurk R. Rötscheid

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID] [LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 18.234 14.587 14.587 
Beloningen betaalbaar op termijn -                      -   -   
Subtotaal 18.234 14.587 14.587 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging  18.234  14.587  14.587 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvag  Amerpoort 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 18.125 14.500 14.500 
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016  18.125  14.500  14.500 

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

bedragen x € 1 J.M. Tromp A.P. Nieboer
Functiegegevens [LID] [LID]

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 14.587 14.587 
Beloningen betaalbaar op termijn -                      -   
Subtotaal 14.587 14.587 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 14.600 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging  14.587  14.587 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 14.500 14.500 
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016  14.500  14.500 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

21. Honoraria accountant 2017 2016
€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 100.000 139.150
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 60.000 50.428
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 160.000 189.578

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 20.

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

De verantwoorde honoraria betreffende de totale honoraria over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de 
werkzaamheden in het boekjaar zijn verricht. De bedragen zijn verantwoord inclusief btw.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 68.307.436 68.073.307
Financiële vaste activa 2 0 180.361
Totaal vaste activa 68.307.436 68.253.668

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 975.952 569.534
Debiteuren en overige vorderingen 4 5.390.651 4.370.193
Liquide middelen 5 35.612.401 40.629.376
Totaal vlottende activa 6 41.979.004 45.569.103

Totaal activa 110.286.440 113.822.771

31-dec-17 31-dec-16
€ €

PASSIVA Ref.

Eigen vermogen 7
Kapitaal 14.384 14.384
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 47.293.656 46.527.662
Algemene en overige reserves 187.024 187.024
Totaal eigen vermogen 47.495.064 46.729.070

Voorzieningen 8 8.354.204 9.582.694

Langlopende schulden (nog voor meer 9 28.088.064 30.800.332
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10 26.349.109 26.710.674

Totaal passiva 110.286.440 113.822.771
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning 11 139.336.940 136.646.983

Subsidies 12 797.075 534.340

Overige bedrijfsopbrengsten 13 980.265 777.701

Som der bedrijfsopbrengsten 141.114.280 137.959.024

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 99.580.855 95.416.028

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 6.463.511 6.518.586

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 -745.929 0

Overige bedrijfskosten 17 33.957.699 31.544.924

Som der bedrijfslasten 139.256.136 133.479.538

BEDRIJFSRESULTAAT 1.858.144 4.479.486

Financiële baten en lasten 18 -1.231.149 -1.432.959

RESULTAAT BOEKJAAR 626.995 3.046.527
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
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Voor de toelichting op de enkelvoudige balans en de enkelvoudige resultatenrekening, verwijzen wij naar de 
toelichting op de geconsolideerderde balans (hd. 5.1.5) en de toelichting op de geconsolideerde 
resultatenrekening (hd 5.1.10).

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

De posten van het SBZ blijken uit de toelichting op de geconsolideerde balans en - resultatenrekening.
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5.1.13 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Amerpoort heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 28 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Amerpoort heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 
van 28 mei 2018.

Resultaatbestemming

Statutair is bepaald dat de raad van bestuur met betrekking tot besluiten tot de winstbestemming slechts bevoegd is na 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. 
De raad van toezicht van de Stichting Amerpoort heeft de resultaatbestemming 2017 goedgekeurd op 28 mei 2018. 
De raad van bestuur van Stichting Amerpoort heeft de resultaatbestemming 2017 vastgesteld op 28 mei 2018.
Het positieve resultaat van € 673.969 wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2018 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2017.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
P.G.M. Willems 28-mei-18 J.J. Hellinga 28-mei-18

W.G. W.G.
J.F. de Beer 28-mei-18 A.P. Nieboer 28-mei-18

W.G. W.G.
T.M.W.A. van den Hurk 28-mei-18 L.M. van der Sluis 28-mei-18

W.G.
R. Rötscheid 28-mei-18
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Amerpoort heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Amerpoort 

Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Amerpoort (hierna ‘de stichting’) te Baarn (hierna 
‘de jaarrekening') gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Amerpoort per 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Amerpoort zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarsverslaggeving andere 
informatie, die bestaat uit: 
— het jaarverslag,zoals uiteen gezet in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4 van de jaarverslaggeving;
— de overige gegevens; 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
— alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 



Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-
werkzaamheden bij de jaarrekening. 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
de informatie die op grond van de RvW wordt vereist. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de 
jaarrekening 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de Raad 
van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad van Bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de stichting in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag-
gevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

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

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

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

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

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

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

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
Enschede, 28 mei 2018 
KPMG Accountants N.V. 
C.V. Loeff RA
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