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Inleiding
Het jaardocument 2018 is vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en
de Minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Sinds 2007 zijn zorgaanbieders die onder de reikwijdte van de Regeling Verslaggeving WTZi
vallen, verplicht om het jaardocument te gebruiken voor hun jaarverantwoording. De
gegevens uit het jaardocument worden verzameld, beheerd en uitgeleverd door het CIBG,
een agentschap van het ministerie van VWS. De jaarverantwoording wordt vastgesteld in
het jaardocument 2018.
Wat is het jaardocument?
Het jaardocument is een vragenset aan de hand waarvan zorgaanbieders zich
verantwoorden over hun prestaties in het verslagjaar. Met het jaardocument zijn vroegere
verplichte verantwoordingsdocumenten vervallen, waardoor de administratieve lasten zijn
verlicht. Uitgangspunt van het jaardocument is: éénmaal aanleveren, meermalen
gebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat het jaardocument gebruikt kan worden voor de
verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Denk aan interne belanghebbenden zoals
de cliënten, Cliëntenraad of Ondernemingsraad, en aan externe belanghebbenden zoals de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars, het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), het ministerie van Justitie en het ministerie van VWS.
Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed
bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Het jaardocument vraagt gegevens
die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd. Het
jaardocument heeft drie functies. In de eerste plaats wordt door gebruik van het
document aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen voldaan. De tweede functie is
die van de maatschappelijke verantwoording. Met het jaardocument wordt aan de
buitenwereld verantwoording gegeven over de organisatie. De derde functie is het
bevorderen van transparantie van de zorgsector.
Waaruit bestaat het jaardocument?
Het jaardocument bestaat uit:
 De jaarrekening (in PDF)
 De kwantitatieve gegevens (via webapplicatie DigiMV)
Het maatschappelijk verslag
Sinds 2012 is het voorgeschreven model voor het jaarverslag komen te vervallen. Alhoewel
het niet verplicht wordt gesteld, zal in dit jaardocument aandacht worden besteed aan de
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg. Tevens wordt ingegaan op het richtinggevend instrument van de
Brancheorganisaties Zorg (BoZ) voor goed bestuur en goed toezicht, sinds 2017 bekend als
de Governancecode Zorg. Het maatschappelijk verslag wordt op de website
(www.jaarverantwoordingzorg.nl/) geplaatst en is openbaar.
De jaarrekening moet aansluiten bij de modeljaarrekening, zoals uitgelegd op de site
www.jaarverantwoordingzorg.nl . De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op
de website gezet en is openbaar. De kwantitatieve gegevens worden via de webapplicatie
DigiMV opgevraagd. De gegevens worden in een databank opgeslagen. Vanuit deze
Audit
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1. Uitgangspunten van de verslaggeving
Het voorliggende rapport betreft de verantwoording over het jaar 2018 van de Stichting
Trivium Meulenbelt Groep. Dit is de moederstichting van:
 Stichting TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)
 Stichting Zorgcontinuüm
 Stichting Het Zwaantje
 Stichting De Groene Brug
Alle rechtspersonen zijn stichtingen, die over dezelfde Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur beschikken.
Deze verantwoording is conform de richtlijnen voor het Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording en komt tegemoet aan de wens van de Trivium
Meulenbelt Groep om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zo
transparant mogelijk voor alle belanghebbenden te werken en te rapporteren.

2. Profiel van de organisatie
2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Trivium Meulenbelt Groep

Adres

‘t Dijkhuis 1, Borne

Postcode

7622 CM

Plaats

Borne

Telefoonnummer

0900 – 2 453 453

Identificatienummer Kamer van Koophandel

08151405

E-mailadres

info@triviummeulenbeltzorg.nl

Internetpagina

www.triviummeulenbeltzorg.nl

2.2

Structuur van het concern

De Stichting Trivium Meulenbelt Groep is de holdingmaatschappij van:





Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)
Zorgcontinuüm
Het Zwaantje
De Groene Brug

kpmg

KPMG Audit
Document waarop ons rapport
1469440/19X00163572ZWL d.d.

28 maart 2019
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

5

2.3

Doelstelling en beleid TMZ

“Samen voor Persoonlijke Zorg’, dat is het motto van TMZ. Ieder levert daaraan zijn of
haar bijdrage. De medewerker wil graag de ruimte krijgen om invulling te geven aan
haar/zijn passie: het bieden van warme en professionele zorg. De cliënt/bewoner wil graag
dat er samen wordt gekeken naar welke zorg nodig is. De familie/mantelzorger wil graag
betrokken worden bij de zorg voor haar/zijn naaste. En de vrijwilliger wil graag een
bijdrage leveren en “erbij horen”.
Cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers vormen samen
een “Team voor persoonlijke zorg”. TMZ beschikt over meer dan 100 teams die “samen
zorgen voor persoonlijke zorg”. Daarmee is het werk in het team niet af: ook in de
komende jaren is verdere ontwikkeling en onderhoud nodig.
De “teams voor persoonlijke zorg” vormen het hart van TMZ. Daar gebeurt het 7 dagen per
week, 24 uur per dag. Daar wordt in relatie de kwaliteit van leven & sterven bepaald en
gerealiseerd.
Het is van groot belang dat de teams op 2 niveaus ondersteund en gefaciliteerd worden:
1. Op het niveau van de locatie/wijk: leidinggevenden van de teams op de locaties/wijken
ondersteunen de teams, in samenspraak met de decentrale medezeggenschaporganen.
2. Op centraal niveau: bestuur & management ondersteunen de teams en locaties/wijken,
in samenspraak met de overkoepelende medezeggenschap- en adviesorganen, met toezicht
van de RvT.
Leidinggevenden, medezeggenschap/adviesorganen, bestuur en management leveren elk
hun bijdrage aan het goed kunnen functioneren van de teams voor persoonlijke zorg. Van
bestuur, management en leidinggevenden wordt bijvoorbeeld een specifieke stijl van
leidinggeven verwacht. Wat er allemaal verwacht wordt, is beschreven in de
besturingsfilosofie. Deze is in 2016 grondig herzien. Daar werken we allemaal mee,
iedereen op haar/zijn eigen manier.
In paragraaf 3.5 doet de Raad van Bestuur hierover uitgebreider verslag van 2018.
2.4

Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere typering
TMZ biedt de volgende functies:
 Zorgbemiddeling
 Zorgsteunpunten in de wijk
 Personenalarmering
 Ondersteuningsbehoeften WMO
 Wijkverpleging Zvw en Wlz
 Eerste Lijns Verblijf
 Dagvoorzieningen
 Revalidatie
 Paramedische zorg
 Verzorgingshuiszorg
 Verpleeghuiszorg
 Overbruggingszorg
 Terminale zorg
 Geriatrische Revalidatie Zorg
 Wlz Extramurale behandeling

kpmg
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Cliënten/bewoners en medewerkers (in loondienst)
Kerngegevens cliënten/bewoners inclusief WMO per einde verslagjaar:
 Zorg en verblijf: 809 cliënten/bewoners (WLZ 772 en ELV 37)
 Geriatrische Revalidatie Zorg: 53 (DBC ZVW, aanwezig op 31-12-2018)
 Dagactiviteiten: 305 cliënten (WLZ 125 en WMO 180)
 Wijkverpleging: 1045 (WMO 16, WLZ 98 en ZVW 931)
Voor de wijkverpleging geldt dat er het gehele jaar 1707 cliënten in zorg zijn geweest.
Gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst per verslagjaar:
1251,81 FTE
Het ziekteverzuim (excl. Zwangerschap) was in 2018 voor TMZ met 7,22%, hoger dan de
7,14% in 2017.

Werkgebieden
De Trivium Meulenbelt Groep is actief in de gemeenten:
 Almelo
 Wierden
 Borne
 Enschede
 Hengelo
 Tubbergen
 Twenterand
 Dinkelland
 Hellendoorn
 Hardenberg
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3. Bestuur en toezicht
3.1

Normen voor goed bestuur

Voor TMZ is de Governance Code Zorg leidend. Deze code biedt ons een instrument om
de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg,
aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het
maatschappelijk vertrouwen. Goed bestuur en toezicht is gebaseerd op de
uitgangspunten van de code:
 Goede zorg.
 Duidelijke waarden en normen. Borgen van invloed voor belanghebbenden.
 Heldere inrichting governance met duidelijke rollen voor bestuur en toezicht.
 Goed bestuur, dat zich bewust is van haar maatschappelijke opdracht.
 Goed toezicht, dat zich verbonden voelt met de eigen organisatie en de
maatschappelijke opdracht.
 Continue ontwikkeling voor alle betrokkenen, inclusief bestuur en toezicht.
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht haar statuten en haar reglementen
aangepast aan Governance Code Zorg en daarmee sluiten we aan bij de code voor goed
bestuur van de NVZD en bij de code voor goed toezicht van de NVTZ. De Raad van
Toezicht wil in 2019 een volgende stap maken en ook haar visie op toezicht nader
expliciteren. De coöperatieve organiseer uitgangspunten van TMZ vragen ook van het
toezicht een specifieke opstelling. In een coöperatieve vereniging bepalen de leden het
beleid; bij TMZ zouden dat de (vertegenwoordigers van) cliënten en de medewerkers
kunnen zijn. Dit brengt de Raad van Toezicht in een bijzondere positie en daarom gaat
de Raad van Toezicht dit in 2019 specifiek uitwerken. We zullen daarover in het
jaarverslag 2019 rapporteren.
3.2

Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model

De Trivium Meulenbelt Groep werkt met een model, waarbij de Raad van Bestuur belast
is met het besturen van de organisatie en verantwoording aflegt aan een intern
toezichthoudend orgaan (de Raad van Toezicht).
De Raad van Toezicht van de Trivium Meulenbelt Groep is tevens het toezichthoudend
orgaan van de volgende dochterstichtingen:





Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

TriviumMeulenbeltZorg
Zorgcontinuüm
Het Zwaantje
De Groene Brug

Alle rechtspersonen zijn stichtingen, die over dezelfde Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur beschikken.
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3.3

Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Overzicht nevenfunctie(s) leden Raad van Toezicht TriviumMeulenbeltZorg
Naam

Functie

Aandachtsgebied

(Neven)functies

De heer P. de Kroon

Voorzitter

- Aanspreekpunt RvB en OR
- Lid Remuneratie
commissie

Functie:
Eigenaar DeKroonPlus, organisatie advies en
transformatie begeleiding.
Nevenfunctie(s):
- Lid curatorium Leergang Verandermanagement VU
Amsterdam
- Lid bestuur ZOF (ZorgOndersteuningsFonds)
- Associated partner UNOO
- Voorzitter dorpshuis Wijnjewoude
- Voorzitter bestuur coöperatie WEN (Wijnjewoude
Energie Neutraal)
- Lid Raad van Commissarissen Caparis
- Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse
Schaats Bond (KNSB)

Mevrouw E.R.T.
Smits

Vicevoorzitter - Zorg- en dienstverlening
- Voorzitter commissie
Kwaliteit & Veiligheid
- Aanspreekpunt VAR en OR

Functie:
Eigenaar ESIM Holding, interim-management,
consultancy en coaching
Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Sensire (voorzitter cie.
Kwaliteit en Veiligheid) tot 1 maart 2018
- Voorzitter Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg KPMG Audit
kpmg
- Sesam adviseur
Document waarop ons rapport
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De heer W.T.A.
Dellepoort

Lid

- Zorg
- Lid. Commissie Financiën

Functie:
Nevenfuncties:
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De heer W.P van
Wijngaarden

Mevrouw I.W.H.
Zwijnenberg

Lid

Lid

- Aanspreekpunt VAR en
CCR
- Aanspreekpunt centrale
cliëntenraad

- Voorzitter Raad van Toezicht Careaz, Lichtenvoorde

- Financiën
- Voorzitter commissie
Financiën

Functie:

- Aanspreekpunt centrale
cliëntenraad
- Lid commissie Kwaliteit &
Veiligheid
- Lid remuneratiecommissie

Functie:
Regiodirecteur Rabobank

Nevenfunctie:
Voorzitter review commissie SRA (370 middelgrote en
kleine accountantskantoren)
Vicevoorzitter Rabobank Vaart en Vechtstreek
Vicevoorzitter Beter Wonen Vechtdal tot 1 maart 2018
Lid Raad van Toezicht Baalderborg Zorg Groep per 1 juli
2018 vice voorzitter
Lid Raad van Toezicht Het Oversticht
Voorzitter vv OZC
Voorzitter D66 Vechtdal

Nevenfuncties
- Waarnemer en instructeur Stichting Jachtopleiding
Nederland (SJN)

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en
achtergrond. Deze kwaliteiten zijn vastgesteld in een profielschets.
KPMG Audit
De Raad van Toezicht is 1 januari 2015 gestart. In 2018 is het rooster van aftreden vastgesteld, waardoor enerzijds
de continuïteit geborgd is
kpmg
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Raad van Bestuur van TMZ in 2018
Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Dhr. W.G.F. Schrander

Voorzitter Raad van Bestuur,
- Lid Raad van Commissarissen Sportbedrijf Almelo (per 1 april 2018)
per 1-10-2014
Dhr. W.C.P. Belshof
Lid Raad van Bestuur,
-per 1-10-2014
De bezoldiging van de Raad van Bestuur is besproken met de Raad van Toezicht en is vastgesteld conform de landelijke richtlijnen.
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3.4

Verslag Raad van Toezicht.

Inleiding
Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) hanteert in de organisatie coöperatieve uitgangspunten. Dit
vraagt ook van de Raad van Toezicht een specifieke opsteling. Bij een coöperatie is alles
gericht op het belang van de leden, bij TMZ zouden dat bewoners/cliënten en
medewerkers kunnen zijn, en de leden hebben via de Algemene Leden Vergadering ook
beslissingsbevoegdheid. En hoewel bij TMZ dit in de structuur niet feitelijk
geïmplementeerd is en daardoor in juridische zin niet toegepast wordt, is de werkwijze
wel conform deze filosofie. Voor de Raad van Toezicht betekent dit, dat zij ook
rechtstreeks contact hebben met bewoners/cliënten en medewerkers en bij al hun
besluiten hun belang altijd dominant meewegen.
In dit document willen we als toezichthouder van TMZ toelichten op welke manier we
vanuit dit uitgangspunt toezicht uitoefenen en leggen we verantwoording af over de
resultaten van ons werk.
Visie
Onze visie sluit aan bij het motto van TMZ ‘Samen voor persoonlijke zorg”.
Dit impliceert dat de Raad van Toezicht, vanuit haar opdracht in de kern een dienende
taak heeft. We onderschrijven het streven van TMZ dat medewerkers zo zelfstandig
mogelijk kunnen werken en vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen hun werk doen.
Dit doen zij in samenspraak met de bewoner/cliënt, hun verwanten en de vrijwilligers.
TMZ heeft een duidelijke besturingsfilosofie waarin de kern van de organisatie helder
beschreven is. De Raad van Toezicht onderschrijft deze besturingsfilosofie.
Het is continue de bedoeling dat de kwaliteit van zorg voelbaar en merkbaar is in het
welbevinden en welzijn van de individuele cliënt en haar verwanten.
Hoe beter de kwaliteit van zorg, des te beter de risicobeheersing, en des te meer
gerechtvaardigd het vertrouwen van de burger in de zorg. Onze wijze van toezicht houden
levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat dat non-stop in de komende jaren over
de zorg zal blijven plaatsvinden.
In de uitvoering van ons toezicht houdend werk, zijn we proactief, gericht op
samenwerking én onafhankelijk denken, duidelijk en doortastend. Wij onderschrijven het
coöperatieve model waarmee we in ons toezicht houden dienend zijn aan de cliënt en de
organisatie met al haar gremia. Daarnaast gaat goed toezicht houden over én steun bieden
én waar noodzakelijk op tijd maatregelen nemen.
In 2019 wil de Raad van Toezicht deze visie herijken en conform de nieuwste
ontwikkelingen in de governance vastleggen voor de komende jaren.
Toezicht in 2018
De Raad van Toezicht overlegt met de bestuurders over de strategie en de risico’s die
verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. Daarbij is er ook aandacht voor de
interne- en controlesystemen die worden gehanteerd. Om de organisatie te sturen, risico’s
te beheersen en te controleren, hanteren we als TMZ een beleids- en begrotingscyclus. De
Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor
een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad van
Toezicht met regelmaat overleg met andere, meestal interne stakeholders. Zo heeftKPMG
er Audit
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van de meerjarenvisie, werd deelgenomen aan de beleidsdag TMZ op 18 oktober en is het
symposium “TMZ in beweging” bezocht.
Afgelegde werkbezoeken geven de Raad van Toezicht een nog breder en dieper beeld van
de organisatie.
Voor haar eigen evaluatie en ontwikkeling heeft de Raad van Toezicht samen met de
bestuursleden geparticipeerd in een toezichtgame. In deze workshop werd de Raad van
Toezicht geconfronteerd met, gelukkig fictieve, incidenten en integriteitsvraagstukken.
Achteraf is gereflecteerd op eigen en team gedrag, hetgeen verrassende inzichten
opleverde. De raad is overtuigd van het lerend effect van deze bijeenkomst en
tegelijkertijd hopen we de opgedane ervaring nooit in de realiteit te hoeven te gebruiken.
Maar we zijn wel voorbereid!
Commissies
De commissie Kwaliteit & Veiligheid is twee keer bij elkaar gekomen. De bijeenkomsten
zijn (overeenkomstig het coöperatieve model) samen met een afvaardiging van de
Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Advies Raad (VAR), de Medische
Adviesraad (MAR), de Vrijwilligersraad en de bestuurders.
De thema’s die in 2018 besproken zijn:
 Kwaliteitsverslag 2017
 CQ 2018 + mantelzorgonderzoek
 Kwaliteitsplan 2018
 AVG
 Rapportages inzake kwaliteit & veiligheid
 Overzicht klachten, incidenten en risico’s
 Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek
 Mogelijkheden realtime meten
 Speerpunten TMZ 2019-2020
De auditcommissie Financiën heeft in 2018 vijf bijeenkomsten gehad. Besproken
onderwerpen zijn onder andere:
- Managementletter 2017 en accountantsverslag
- Maatschappelijk jaarverslag 2017
- Jaarrekening 2017
- Kwartaalrapportages/halfjaarcijfers
- Voortgang bouwplannen TMZ
- Extra gelden kwaliteitskader
- Volwassenheidsonderzoek ICT
- Begroting 2019
De remuneratiecommissie heeft 2 bijeenkomsten gehad.
Besproken onderwerpen zijn:
- Beoordeling en functioneren Raad van Bestuur, individueel en als team.
- Invulling governance.
- Vaststelling salariëring bestuursleden.
De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht vormen samen de
agendacommissie. In deze commissie worden samen met de Raad van Bestuur de
onderwerpen voor de Raad van Toezichtvergadering voorbereid.

kpmg
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-

Zes keer is er regulier vergaderd in aanwezigheid van het bestuur.
Eén keer is er vergaderd met de OR en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.
Eén keer is er vergaderd met de CCR en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.
Eén keer is er vergaderd met de VAR en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.
Er zijn twee thema bijeenkomsten geweest waarbij een afvaardiging van de
verschillende gremia aanwezig was.
In het kader van de jaarafsluiting hebben de leden van de Raad van Toezicht de
kerstmarkt van TMZ in Hengelo bezocht.

Ook heeft de Raad van Toezicht contact met de accountant. De accountant geeft
toelichting op de jaarrekening in een vergadering van de financiële commissie van de Raad
van Toezicht. Verder stuurt de Raad van Bestuur de managementletter van de accountant
aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is een keer met een afvaardiging van de verschillende gremia op
locatiebezoek geweest.
Overig
- MT leden worden, bij een specifiek onderwerp, in de vergadering uitgenodigd. Zij
geven een toelichting op hun werkzaamheden of op een specifiek thema.
- De leden van de Raad van Toezicht houden steeds voeling met de praktijk op de
werkvloer. Dit jaar vonden er o.a. meerdere werkbezoeken plaats.
- De Raad van Toezicht leden woonden diverse evenementen bij, o.a. hoogste punt
bouw Tubbergen.
Besluiten en werkzaamheden
De Raad van Toezicht en het Bestuur hebben in 2018 o.a. gesproken over:
-

Vernieuwing statuten en reglementen voor Raad van Toezicht
Jaarrekeningen 2017 TMG, Groene Brug, Het Zwaantje en Zorgcontinuüm
Maatschappelijk jaarverslag 2017
Accountantsverslag 2017
Financiële rapportages TMZ per kwartaal
Uitkomsten besprekingen commissie kwaliteit en veiligheid
Nieuwbouw Tubbergen
Bestuurlijke context en organisatieontwikkeling TMZ
Evaluatie Convenant Bestuurlijke Continuïteit TMZ 2015-2017
Begroting 2019
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Ontwikkeling Ouderen ziekenhuis.
Scenarioanalyse en meerjarenvisie
Voortgang Teams voor Persoonlijke Zorg
Kwaliteitsplan
Vermindering werkdruk
Klanttevredenheidsonderzoek.
Vaststellen salariëring Raad van Bestuur, voorbereid door remuneratiecommissie

Deskundigheidsbevordering
kpmg
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-

Regio-bijeenkomsten NVTZ
Lustrumcongres NVTZ

Het hoogtepunt in de deskundigheidsbevordering was de toezichtgame op 13 februari 2018
onder leiding van medewerkers van Twijnstra en Gudde.
Tot slot
Door uitvoering van bovenbeschreven werkzaamheden onderschrijft de Raad van Toezicht
de Governance code en leeft deze na.
De Raad van Toezicht wil het bestuur, staf, medewerkers, ondernemingsraad en
cliëntenraad bedanken voor hun inzet en het in hem gestelde vertrouwen.
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3.5

Verslag van de Raad van Bestuur over 2018

TMZ had haar strategie voor de periode 2015-2018 vastgelegd in het Meerjarenperspectief
2015-2018. In deze beleidsnotitie staat beschreven dat ook voor TMZ de komende jaren in
het teken zullen staan van de grote transities. Het Meerjarenperspectief 2015-2018 is
vastgesteld en werd voor 2018 vervat in “Ons TMZ Plan 2018”. Het bestaat uit de volgende
hoofdstukken:
-

Het doel en de inhoud van Ons Plan 2018,
Sterke punten en resultaten 2017,
Waar gaan we verder aan werken in 2018 en waarom?,
De beoogde resultaten in 2018,
Overzicht van onderliggende, concrete plannen.

Het doel en de inhoud van Ons Plan 2018
Het document bevat een beschrijving van het beleid dat we gaan uitvoeren in 2018. Het
document bestaat uit de volgende hoofdstukken:
-

Doel en inhoud van dit document;
Sterke punten en resultaten 2017;
Waar gaan we aan werken in 2018 en waarom;
De beoogde resultaten in 2018;
Een overzicht van onderliggende, concrete plannen.

De inhoud van het plan is gebaseerd op de inbreng tijdens de jaarlijkse beleidsdag op
19 oktober 2017 van delegaties van de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad,
Verzorgende & Verpleegkundige Adviesraad, Multidisciplinaire Adviesraad (geestelijk
verzorgers, psychologen, specialisten ouderen geneeskunde en paramedische dienst),
Vrijwilligersraad, Raad van Toezicht, Management Team en Raad van Bestuur.
Ons plan 2018 is bedoeld voor:
• Cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers van TMZ en hun
vertegenwoordigers;
• Leidinggevenden, Management, Bestuur, Raad van Toezicht;
• Inspraak- en Adviesorganen.
Ons Plan 2018 is een leidraad voor ons allemaal en is “kapstok” voor alle plannen,
werkgroepen, commissies, etc. We gaan het plan met elkaar uitvoeren, ieder vanuit
zijn/haar verantwoordelijkheid. In oktober 2018 gaan we het evalueren.
Sterke punten en resultaten 2017
Kijkend naar 2017 dan kan gesteld worden dat TMZ goed heeft gepresteerd:
-

Tevreden cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers;
Tevreden vrijwilligers en medewerkers;
De kwaliteit van zorg is goed;
TMZ is financieel gezond.

kpmg
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Sterke punten: waarin onderscheidt TMZ zich van andere zorgaanbieders?
1. Menslievend: “samen voor persoonlijke zorg”.
2. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers die met liefdevolle aandacht zorgen voor de
cliënten/bewoners van TMZ. Medewerkers zijn zich steeds meer bewust van hun
waarde, ze zijn trots op hun werk en hebben vertrouwen in de toekomst.
3. Betrokken familie/mantelzorg die hun steentje bijdragen aan het welbevinden van hun
naaste.
4. Deskundigheid personeel; ruimte voor leren & ontwikkelen.
5. Aandacht voor welzijn en welzijnsactiviteiten.
6. Open, toegankelijk en gastvrij.
7. Gedegen, betrouwbaar, financieel gezond.
8. Vooroplopend: we spelen goed in op nieuwe ontwikkelingen.

Waar gaan we verder aan werken in 2018 en waarom?
TMZ heeft in 2017 goed gepresteerd: we leveren met elkaar de best mogelijke zorg in
Twente. Om dat in 2018 ook te bereiken, moeten we inspelen op ontwikkelingen waar we
in 2017 mee zijn geconfronteerd. Dat zijn:
- Een toename van de complexiteit van de zorgvraag bij onze cliënten/bewoners,
intramuraal en in de wijk.
- Nieuwe zorgaanbieders en mede daardoor een wisselende bedbezetting.
- Zorgverzekeraars en gemeenten die bezuinigen op de wijkverpleging en de
dagactiviteiten.
- Krapper wordende arbeidsmarkt, waardoor het moeilijker wordt om op het juiste
moment de juiste medewerkers te werven.
- Toenemend ziekteverzuim.
Wat we in 2018 gaan doen om in te spelen op deze ontwikkelingen, is hieronder
weergegeven in 7 punten:
1. Verdere uitvoering van het project “Teams voor Persoonlijke Zorg” (inclusief borging)
“Teams voor Persoonlijke Zorg” bestaan bij TMZ uit cliënten/bewoners,
familie/mantelzorg, vrijwilligers en medewerkers.
De medewerkers vervullen in het team een belangrijke rol. Aan de ene kant delen zij de
zeggenschap met de andere teamleden. En tegelijk gaan zij actief de relatie aan met de
andere teamleden, creëren zij betrokkenheid en zorgen zij ervoor dat de basiszorg op orde
is en blijft. Bij de “basis op orde” gaat het onder meer om: ADL (algemene dagelijkse
levensverrichtingen), mondzorg, wondzorg, doorligwonden, medicatieveiligheid,
KPMG Audit
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De Centrale Cliëntenraad heeft aangegeven dat de zorg bij TMZ als “goed, warm en
liefdevol” wordt ervaren, zowel in de wijk als intramuraal. Dat zetten we door in 2018:
- We zien de cliënt/bewoner als een uniek persoon, die nog zoveel mogelijk eigen regie
over leven en persoonlijk welbevinden wil behouden.
- De leden van het “Team voor Persoonlijke Zorg” ondersteunen elkaar om een
betekenisvol leven te leiden; we zijn er voor elkaar, er is aandacht en begrip; er is
ruimte voor reflectie en empathie.
- We spreken met elkaar over wederzijdse behoeften en verwachtingen; over de waarde
die elk teamlid inbrengt. We leggen dat vast in een zorgleefplan en medisch dossier
waarin de cliënt/bewoner zich herkent.
- We beseffen dat zingeving, leven vanuit wat voor een mens nog echt belangrijk is, een
sterke kracht is in mensen. We handelen daar ook naar door aandacht te besteden aan
ethiek en levensvragen.
Maar…er zijn ook aandachts-/verbeterpunten van de Centrale Cliëntenraad:
- Mentaal welbevinden (onbegrepen gedrag/pijn, zinvolle dag/avond, voeding: app “Eten
& Zo”);
- Teams voor Persoonlijke Zorg (borging, inzet vrijwilligers/privacy);
- Zingeving (geestelijke verzorging);
- Basisveiligheid;
- Tevreden cliënt/bewoner en kwaliteit van zorg (ervaren beschikbaarheid en
zichtbaarheid van personeel, aandacht voor de cliënt/bewoner, eigen regie , autonomie
en begrenzing).

2. We maken voor 2018 geen nieuw beleid, maar geven heel gericht vervolg aan waarmee
we in 2016 en 2017 al begonnen zijn. Maar dan op een manier die als minder belastend
wordt ervaren voor de teams.
- We gaan focussen: we maken in teamverband en individueel bewuste keuzes: waar
besteden we wel (extra) aandacht aan en waaraan niet?
- We bereiden ons beter voor voordat we van start gaan met een nieuwe klus of een
project. We maken vooraf duidelijk wat we willen bereiken, wat we van elkaar
verwachten, wat de randvoorwaarden zijn en wanneer we “klaar” zijn. We werken met
gericht geschreven opdrachten.
- Bij het bereiken van (tussentijdse) resultaten wordt bewust stilgestaan, kunnen mensen
KPMG Audit
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- Het bovenstaande geldt ook voor bestaande projecten, commissies en werkgroepen. Zij
worden in 2018 ondersteund door de projectleiders “Projectadvisering” (voorheen:
“terugdringing administratieve lasten en vereenvoudiging werkprocessen”).
3. Medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers en advies- en inspraakorganen hebben
behoefte aan ondersteuning en facilitering. Daarin gaan we in 2018 voorzien.
De medewerkers en de leidinggevenden (intramuraal en in de wijk) worden in de
dagelijkse praktijk direct geconfronteerd met de toenemende complexiteit van de
zorgvraag, een wisselende bedbezetting en een toenemend verzuim.

Er is een grote behoefte aan ondersteuning en facilitering. Het gaat dan om beleid,
voorbeeldgedrag, “er zijn” en communicatie. In dat kader zijn voor de functies
“leidinggevende zorg” en “regiomanager/MT-lid” in 2017 nieuwe profielen gemaakt. Van
de betreffende functionarissen wordt verwacht dat zij dit profiel gebruiken voor hun
persoonlijke ontwikkeling.
Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de teams en de leidinggevenden. Van hen wordt
verwacht dat zij keuzes maken, eerder grenzen aangeven en om hulp en ondersteuning
vragen.

De behandelaren (specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, geestelijk verzorgers en
paramedici) en de zorgbemiddelaars gaan de multidisciplinaire samenwerking (onderling en
met de zorg) verder intensiveren (gebruik maken van elkaars kennis en kunde). Zij willen
betrokken worden bij de “teams voor Persoonlijke Zorg”, maar hebben daar hulp bij nodig.
Die hulp gaan we bieden in 2018 (met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid).
Het aantal vrijwilligers is in 2 jaar gegroeid van 1300 naar bijna 1500. Zij voelen zich
betrokken en gewaardeerd. Maar hebben een behoefte aan informatie over de
cliënten/bewoners waarvoor zij vrijwilligerswerk doen. Daarin gaan we in 2018 in voorzien
KPMG Audit
kpmg
Document waarop ons rapport
(met inachtneming van privacy regels).
1469440/19X00163572ZWL d.d.

28 maart 2019
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

19

Familie/mantelzorgers voelen zich betrokken en zijn tevreden. Er liggen kansen om de
betrokkenheid (en daarmee de inzet) te vergroten. Deze kansen gaan we benutten. Het
project “Samenwerken in het netwerk” ondersteunt daarbij.
De cliëntenraden vervullen bij TMZ een belangrijke rol. Onder meer door nieuwe
wetgeving neemt de druk op de cliëntenraden toe. Zij hebben behoefte aan ondersteuning
en facilitering. Ook de andere inspraak- en adviesorganen hebben behoefte aan
ondersteuning bij hun verdere ontwikkeling. Daaraan wordt in 2018 gewerkt.
De afdelingen PR/Communicatie, HRM, Leren & Ontwikkelen en Kwaliteit stellen zich op
als “partner” van de teams en de leidinggevenden. Zij ondersteunen en faciliteren.
Er zijn prioriteiten vastgesteld voor 2018:
-

Terugdringen ziekteverzuim;
Duurzame inzetbaarheid medewerkers;
Instroom nieuwe medewerkers (werving & selectie);
Borging “teams voor Persoonlijke Zorg”;
Werkplekleren.

Hotelzorg vervult een belangrijke rol binnen TMZ, ook in 2018. De visie op hotelzorg is in
het vierde kwartaal van 2017 herzien. Deze wordt in 2018 in de praktijk gebracht.
Van de afdeling Zorgbemiddeling wordt in 2018 veel verwacht: kennis van ingewikkelde
regelgeving, relatiebeheer met “toeleveranciers van cliënten/bewoners”, intensiever
samenwerken met interne collega’s en flexibele arbeidstijden. Zorgbemiddeling wordt
daartoe in 2018 ondersteund en gefaciliteerd.
Medewerkers moeten beschikken over voldoende middelen (huisvesting, technologische
hulpbronnen, o.a. domotica, ICT). In dat kader wordt in 2018 een nieuw dienstrooster- en
registratiepakket in gebruik genomen. Onderzocht wordt of een softwarepakket voor
behandelaren (Ysis) voldoende waarde toevoegt om de investering te rechtvaardigen.
4. Samenwerken en innoveren met externe partijen
kpmg
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concrete samenwerkingsverbanden tot stand gebracht die daadwerkelijk bijdragen aan
betere zorg voor kwetsbare ouderen.
Technologie en innovatie vervullen de komende jaren een belangrijke rol in de zorg.
Innovatie moet bijdragen aan vergroten eigen regie cliënt en/of mantelzorger, optimale
inzet informeel systeem rondom cliënt, samenwerking tussen
cliënt/mantelzorger/vrijwilliger/professionals, voldoende toegang tot doelmatige en
kwalitatief goede zorg en medewerkerstevredenheid. Om die reden worden innovatieve
projecten/initiatieven/experimenten door bestuur en management van TMZ gestimuleerd
en gewaardeerd. Er gebeurt al veel en er lopen veel projecten binnen TMZ, maar:
- Het ontbreekt aan overzicht: wat loopt er allemaal met welke partners?
- We kunnen niet inschatten of we “genoeg” doen.
- Er is onvoldoende afstemming tussen de projecten en het onderhouden van de
contacten met de externe partijen.
- Borging is niet inzichtelijk.
Er komt in 2018 een “Coördinatiegroep Technologie & Innovatie”, die zich richt op
overzicht, afstemming, intern verspreiden en het benutten van kansen die (technologische)
innovatie biedt voor onze cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, vrijwilligers en
medewerker.

5. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Om ook in 2018 de best mogelijke zorg te kunnen leveren, staat TMZ voor de uitdaging om
voldoende medewerkers te hebben, en te houden, die voldoende gemotiveerd, deskundig
en gezond zijn (en blijven). Om dit te realiseren is continue aandacht voor duurzame
inzetbaarheid van groot belang.
In 2017 is er een visie ontwikkeld op duurzame inzetbaarheid binnen TMZ en een
projectplan geschreven. Dit projectplan beschrijft hoe deze visie in de praktijk vorm kan
worden gegeven en wordt in 2018 en 2019 uitgevoerd.
Beoogde resultaten:
- Afname van het verzuim met 1% (medio 2019 ten opzichte van 2017).
- Stijging van het werkplezier ten opzichte van het in het MTO van 2016 gemeten cijfer
en een hogere waardering door onze medewerkers van de werk-privé balans.
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6. Voldoende formatie in de teams (“handen aan het bed”)
In 2018 komen extra financiële middelen beschikbaar. Dit extra geld wordt zoveel mogelijk
ingezet voor directe zorg (“handen aan het bed”) in het verpleeghuis, de wijk, de
geriatrische revalidatie en de dagactiviteiten. De concrete aanwending verschilt per
doelgroep en is mede afhankelijk van beleid en voorschriften van verzekeraars en
gemeenten.
7. Werken aan een nieuwe meerjarenvisie, plus nieuw convenant
In 2018 zijn we in dialoog met interne en externe belanghebbenden gaan werken aan een
nieuwe meerjarenvisie voor TMZ.
In de het vierde kwartaal van 2018 wordt een convenant ondertekend door OR, CCR, VAR,
MAR, VR, MT, RvB, RvT waarin wordt vermeld dat we gezamenlijk de doelstellingen in de
meerjarenvisie gaan realiseren.

De beoogde resultaten in 2018
De bedoeling is dat cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en
vrijwilligers in hun beleving tevreden zijn en “goed gedijen”. Dat wil zeggen: zoveel
mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen van waarde zijn. TMZ heeft vier
prestatiemaatstaven:
1.
2.
3.
4.

Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie,
Tevreden medewerkers en vrijwilligers,
Goede kwaliteit van zorg,
Financieel gezondheid.
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Naast deze prestatiemaatstaven is er een collectieve ambitie binnen TMZ:
-

-

Cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers vormen een
“Team voor Persoonlijke Zorg”. De teamleden voelen zich gesteund, betrokken en
gewaardeerd; zij hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, maar het “samen”
doen.
Ze voelen zich “mede-eigenaar” van TMZ en handelen daar naar.
TMZ blinkt uit in het “samen leveren van persoonlijke zorg”.

Of voldaan wordt aan de prestatiemaatstaven en de ambitie, wordt bepaald door de
deelnemers aan het ‘Team voor Persoonlijke Zorg”: cliënten/bewoners,
mantelzorgers/familie, vrijwilligers en medewerkers. De bedoeling is dat zij regelmatig
praten over kwaliteit en veiligheid. Dit overleg gaat over:
-

wederzijdse behoeften en verwachtingen,
het maken van verbinding tussen de eigen kracht en de fundamentele behoeften en
van daaruit op zoek gaan naar creatieve oplossingen,
het concrete kwaliteits- en veiligheidsniveau voor de cliënt/bewoner,
zorgprofessional, mantelzorger/vrijwilliger (maatwerk),
over de waarde die iedereen inbrengt om het afgesproken kwaliteits- en
veiligheidsniveau te realiseren.

Indien deze dialoog in de ogen van alle partijen conform de bedoeling wordt gevoerd, is de
ervaring dat de relatie tussen de partijen groeit. Zij werken samen in “teams voor
persoonlijke zorg”.
Overzicht van onderliggende, concrete plannen
Om de resultaten daadwerkelijk te bereiken zijn de volgende onderliggende, concrete
plannen gereed in het eerste kwartaal van 2018:
1. Plan “Teams voor Persoonlijke Zorg”.
Het deelplan “Samenwerken in het netwerk” (voorheen familieparticipatie) is hier
onderdeel van.
Doel van het project is om te zorgen dat de teams (inclusief behandelaren) alert zijn op
zichzelf en op hun omgeving, anticiperen en goed samenwerken. Dit om te borgen dat we
ook in de toekomst kwalitatief goede en complexe zorg kunnen bieden. Beoogd resultaat is
ook: het versneld aangaan van een relatie met het netwerk van de cliënt/bewoner; het
vergroten van de betrokkenheid; meer ondersteuning voor cliënten/bewoners; meer
werkplezier voor medewerkers/vrijwilligers; behoud van kwaliteit van zorg.
2. Plan “Voldoende formatie in de teams (beschikbaarheid personeel)”
Dit plan bestaat uit de volgende deelplannen: “Werving en selectie nieuwe medewerkers”,
“duurzame inzetbaarheid medewerkers”, “terugdringing verzuim”.
Beoogd resultaat van dit plan: in de beleving van cliënten/bewoners en medewerkers is er
voldoende personeel beschikbaar, dat voldoet aan de eisen die TMZ stelt.
kpmg
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Beoogde resultaten van dit project: werkgroepen/commissies hebben een concrete
doelstelling, concrete resultaten, scope/afbakening, kosten/baten, afronding/borging;
minder belasting/werkdruk bij medewerkers, meer samenhang/verbinding,
kostenbesparing, meer tijd voor zorg, overzicht voor medewerkers en management.
4. Plan “Samenwerken en innoveren met externe partijen (technologie & innovatie)”.
Beoogde resultaten van dit project: overzicht, afstemming, kennisdelen, borging,
benutting kansen.
5. Plan “Middelen ter ondersteuning Teams voor Persoonlijke Zorg”
Beoogd resultaat: medewerkers beschikken over adequate middelen om hun hun werk goed
te kunnen doen (nieuw dienstrooster- en registratiepakket, IPad voor de wijk, App Etenen-zo, softwarepakket voor behandelaren, vernieuwing zorgleefplan, domotica,
risicosignalering). Cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers ervaren cliëntvriendelijke
toegang tot digitale communicatiemiddelen.
Resultaten en sterke punten 2018
De resultaten in 2018
Kijkend naar 2018 dan kan ook nu weer gesteld worden dat TMZ goed heeft gepresteerd:
- Tevreden cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers,
- Tevreden vrijwilligers en medewerkers.
- De kwaliteit van zorg is goed.
- TMZ is financieel gezond.
Vanwege de toename van complexiteit van zorg heeft TMZ hierop geanticipeerd d.m.v.
diverse concrete plannen. De resultaten zijn daadwerkelijk bereikt door de uitvoering van
de 5 plannen.
1
Toelichting

Teams voor Persoonlijke Zorg
TMZ ziet een toename van de complexe zorgvraag van cliënten. Om met
de beperkte middelen zo goed mogelijk de zorg te kunnen leveren die
cliënten wensen wil TMZ samenwerking tussen professionals en informele
zorg bevorderen. Daarnaast wil TMZ meer ruimte geven aan professionals
om maatwerk te leveren aan cliënten. Door professionals meer
regelruimte te geven en de samenwerking tussen professional en
informele zorgverlener te bevorderen verwacht TMZ dat er meer
zeggenschap en regie bij de cliënt komt te liggen omtrent de invulling
van de dagelijkse zorg.
TMZ heeft daarom besloten om te starten met Teams voor Persoonlijke
Zorg. De Teams bestaan uit zorgprofessionals (verzorgenden en
verpleegkundigen) aangevuld met medewerkers van de hoteldienst en
behandelaren. Ook cliënten, informele zorgverleners
(familie/mantelzorgers) en vrijwilligers maken onderdeel uit van de
Teams voor Persoonlijke Zorg.

Doel

KPMG Audit
We willen de autonomie en zeggenschap voor zorgprofessionals
kpmg
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Zorg leiden tot meer mogelijkheden om individueel maatwerk te bieden
aan de cliënten van TMZ.
Stand van
zaken

Eerste schil
Nagenoeg alle teams zijn inmiddels gestart met TvPZ. Verschillende
teams hebben de projectfase inmiddels ook afgerond. Hierdoor wordt de
visie van TvPZ steeds breder gedragen binnen de organisatie. Ook het
gedrag sluit steeds meer aan bij deze visie. Veel teams zijn gestart met
de samenwerking onderling (verpleging en verzorging). Daar zijn de
grootste slagen gemaakt. Samenwerking met behandelaren, cliënten,
mantelzorgers en vrijwilligers is ook onderdeel van het project geweest.
De verschillende teams hebben hier ook vorderingen op gemaakt. Wel
horen we terug van de cliëntenraad, vrijwilligersraad en
multidisciplinaire adviesraad dat hier nog een verdiepingsslag gemaakt
kan en moet worden. De projectgroep gaat voor 2019 hiervoor een plan
van aanpak schrijven.
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers
TvPZ positief ervaren.
Afgelopen jaar heeft er een symposium plaats gevonden waar ook TvPZ
onderdeel van was. Tevens is er een format ontwikkeld voor een
teamplan dat teams kunnen gebruiken om hun plan te maken. Dit
instrument helpt de teams om ook na TvPZ bezig te blijven met hun
ontwikkeling.
Tweede en derde schil
Binnen de tweede schil (hotelzorg, (para)medici, management) zijn de
meeste teams gestart met TvPZ. Enkele hebben de projectfase reeds
afgerond. De samenwerking binnen de derde schil heeft in de praktijk
plaatsgevonden tijdens de beleidsdag en de afspraken rondom
Waardigheid en Trots.

2
toelichting

Voldoende formatie in de teams
Er zijn extra financiële middelen beschikbaar gekomen. Dit geld wordt
zoveel mogelijk ingezet voor directe zorg ( handen aan het bed) in het
verpleeghuis, de wijk, de geriatrische revalidatie en de dagactiviteiten
Dit plan zal bestaan uit de volgende deelplannen: “werving en selectie
nieuwe medewerkers”, “duurzame inzetbaarheid medewerkers ”en
“terugdringen verzuim”.

Doel

In de beleving van cliënten/ bewoners en medewerkers is er voldoende
personeel beschikbaar dat voldoet aan de eisen die TMZ stelt.

Stand van
zaken

Op alle drie de plannen zijn acties gezet. O.a. personeel aangesteld als
o.a. recruiter, verzuimcoaches. Er zijn meer medewerkers aangesteld en
elke afdeling heeft meer formatie gekregen.
KPMG Audit
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3
Toelichting

Projectadvisering
Opdracht oktober 2017: Hoe kunnen we komen tot het efficiënt en
effectief inzetten van werkgroepen binnen TMZ, waarbij doelen,
werkplannen en afronding duidelijk zijn, kosten verlagen en meer tijd
voor zorg overblijft. Oktober 2018: Functie van projectadviseurs wordt
gerealiseerd.

Doel

Projecten, werkgroepen, expertises en commissies binnen TMZ zijn
effectiever en efficiënter ingericht met een concreet werkplan.
Professionalisering van de werkgroepen leidt tot reductie van het aantal
werkgroepen door afronding en borging van het aandachtsgebied,
kostenverlaging en meer tijd voor zorg.

Stand van
zaken

Per 1 oktober 2018 worden binnen TMZ professioneel opgeleide
projectadviseurs ingezet die de projectorganisatie kunnen adviseren,
ondersteunen en begeleiden.
Hiermee voldoet TMZ aan de behoefte aan overzicht, focus en verbinding
en voorkomen we dat projecten, werkgroepen, commissies en expertises
teveel tijd, geld en frustratie vergen.

4
Toelichting

Samenwerking en innoveren met externe partijen (technologie &
innovatie)
Technologie en innovatie vervullen de komende jaren een belangrijke rol
in de zorg. Innovatie met bijdragen aan vergroten eigen regie en óf
mantelzorger, optimale inzet informeel systeem rondom cliënt,
samenwerking tussen cliënt/ mantelzorger/ vrijwilliger/ professionals,
voldoende toegang tot doelmatige en kwalitatief goede zorg en
medewerkerstevredenheid.
De coördinatiegroep zal zich richten op overzicht, afstemming, intern
verspreiden en benutten van kansen die (technologische) innovatie biedt
voor onze cliënten/ bewoners, mantelzorgers/familie, vrijwilligers en
medewerkers.

Doel

Overzicht, afstemming, kennisdelen, borging, benutten van kansen.

Stand van
zaken

In 2018 is de werkgroep Zorginnovatie en Technologie van start gegaan.
We zijn begonnen met het inventariseren van de activiteiten die in dit
kader reeds ondernomen worden binnen TMZ. Verder zijn we gestart met
de discussie over het beleid inzake Zorginnovatie en Technologie. Dit
beleid wordt in 2019 afgerond.
Verbinding met externe partners onderhouden we via Vitaal Twente,
waar TMZ lid van is. https://www.vitaaltwente.nl/.

5
Toelichting

Middelen ter ondersteuning Teams voor Persoonlijke Zorg.
Om veilige, goede zorg te kunnen bieden zullen de teams voldoende
ondersteund moeten worden met de beschikbare middelen.kpmg KPMG Audit
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Medewerkers beschikken over adequate middelen om hun werk goed
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wijk, App eten-en-zo, softwarepakket voor behandelaren, vernieuwing
zorgleefplan, domotica, risicosignalering).
Cliënten/ bewoners en familie/ mantelzorgers ervaren cliëntvriendelijke
toegang tot digitale communicatiemiddelen.
Stand van
zaken

Nieuw dienstrooster- en registratiepakket is in 2018 voorbereid en wordt
ingevoerd per 1 januari 2019.
Beleid t.a.v. vernieuwing zorgleefplan, nieuw rooster/registratiepakket
ONS en softwarepakket behandelaren wordt begin 2019 in MT als geheel
besproken aangezien er veel overlap is tussen deze projecten.
Domoticabeleid wordt op nieuwbouwlocaties ingevoerd. Binnen
Zorginnovatie en Technologie wordt thema domotica beleidsmatig verder
uitgewerkt en opgepakt in 2019.
Risicosignalering: digitale registratie via MijnTMZ is in ontwikkeling.
Implementatie in 2019.

Waar gaan we verder aan werken in 2019 en waarom?
TMZ heeft in 2018 wederom goed gepresteerd: we leveren met elkaar de best mogelijke
zorg in Twente. Om dat in 2019 te continueren, moeten we verder ontwikkelingen
waarmee we in 2018 en daarvoor zijn gestart. Dat zijn:
- Verdere ontwikkeling van het coöperatieve model.
- In 2019 willen we het coöperatief model samen verder ontwikkelen samen met
afgevaardigden van alle inspraak- en adviesorganen, ondersteunende diensten en
vertegenwoordigers van de ‘Teams voor Persoonlijke Zorg’.
- Voortzetten en borgen van het ontwikkeltraject ‘Teams voor Persoonlijke Zorg’,
met als doel dat cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en
vrijwilligers zo goed mogelijk samenwerken.
- Verwachtingen waarmaken
- Net als voorgaande jaren willen we ook in 2019 voldoen aan de verwachtingen van
onze cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en
onze externe belanghebbenden (denk daarbij aan zorgkantoor, zorgverzekeraars,
bank/waarborgfonds, ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten).
- Vernieuwing Meerjarenvisie
- De bestaande Meerjarenvisie van TMZ loopt af. In 2018 zijn scenario’s voor de
toekomst uitgewerkt. Deze scenario’s vormen de basis voor strategische keuzes
voor de komende jaren. Deze keuzes worden vastgelegd in een nieuwe
Meerjarenvisie 2020-2025. De inspraak- en adviesorganen tekenen, samen met de
Raad van Toezicht, Management Team en Raad van Bestuur, een convenant voor de
gezamenlijke uitvoering van de Meerjarenvisie.
- Marketing en communicatie
- We zijn trots op de kwaliteit van zorg die we leveren. Dat willen we nog beter laten
zien aan de wereld om ons heen. Daarom gaan we er in 2019 alles aan doen om TMZ
nog beter ‘in de markt te zetten’.
kpmg
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De beoogde resultaten in 2019
De bedoeling is ook in 2019 dat cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers
en vrijwilligers in hun beleving tevreden zijn en ‘goed gedijen’. Dat wil zeggen: zoveel
mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen van waarde zijn. TMZ heeft vier
prestatiemaatstaven:
1. Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie;
2. Tevreden medewerkers en vrijwilligers;
3. Goede kwaliteit van zorg;
4. Financiële gezondheid.
Naast deze prestatiemaatstaven is er net als voorgaande jaren ook in 2019 de collectieve
ambitie binnen TMZ: Cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en
vrijwilligers vormen een ‘team voor persoonlijke zorg’. De teamleden voelen zich
gesteund, betrokken en gewaardeerd; zij hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor
staan, maar het samen doen. Ze voelen zich ‘mede-eigenaar’ van TMZ en handelen daar
naar. TMZ blinkt uit in het ‘samen leveren van persoonlijke zorg’.
Hoe gaan we werken aan goede zorg en leren van elkaar in 2019
1. Evaluatie Ons plan 2018
In de maanden augustus/september is Ons Plan 2018 geëvalueerd door MT, RvB,
inspraakorganen en RvT. Uit de evaluatie bleek dat TMZ aan de verwachtingen van interne
en externe belanghebbenden voldoet. Er zijn ook aandachtspunten en verbeterpunten:
- Teams voor persoonlijke zorg: meer en beter betrekken van familie/netwerk en
behandelaren;
- Meer regie bij het Team voor persoonlijke zorg (binnen kaders);
- ‘Er zijn’ voor de ander en jezelf;
- Inzet van meer personeel;
- ‘Mooie dingen’ binnen TMZ meer zichtbaar maken, delen, waarderen en vieren.
2. Beleidsdag 18 oktober 2018
Tijdens de beleidsdag die plaatsvond op 18-10-2018 zijn MT, RvB en afvaardigingen van
inspraakorganen, RvT en leidinggevenden aan het werk gegaan om Ons Plan 2019 te
maken. Dat deden we als volgt:
- Op inhoud: we zijn aan het werk gegaan met thema’s/speerpunten die van belang zijn
voor de dagelijkse kwaliteit van leven van onze cliënten/bewoners,
familie/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.
- Die thema’s/speerpunten werden door de direct betrokkenen aangedragen (vanuit de
dagelijkse praktijk, dichtbij daar waar het werkelijk om gaat).
- We verdiepten ons in elkaars leefwereld, door echt te luisteren naar elkaar.
- We voerden een inhoudelijke discussie. We deelden achterliggende zienswijzen met
elkaar. En kwamen tot een integrale beoordeling van de thema’s/speerpunten, met
zicht op en onderlinge verbanden/samenhang.
- We voelden energie en verantwoordelijkheid om met elkaar aan de slag te gaan.
De beleidsdag is door betrokkenen als zeer waardevol ervaren. Het past heel goed in het
coöperatief model van TMZ. In het kader van verdere doorontwikkeling gaan we in 2019
KPMG Audit
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3. Inhoud Ons Plan 2019
In Ons Plan 2019 staat wat we in 2019 samen willen bereiken. De inhoud van Ons Plan is
gebaseerd op de inbreng tijdens de jaarlijkse beleidsdag waar (afgevaardigden van) de
Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verzorgende & Verpleegkundige Adviesraad,
Multidisciplinaire Adviesraad, Vrijwilligersraad, Raad van Toezicht, Management Team en
de Raad van Bestuur aanwezig zijn.
Verdere ontwikkeling coöperatief model
In 2019 willen we het coöperatief model samen verder ontwikkelen. Dat willen we doen op
twee manieren:
1. Organiseren van drie bijeenkomsten voor afgevaardigden van alle inspraak- en
adviesorganen, ondersteunende diensten en vertegenwoordigers van de ‘Teams
voor Persoonlijke Zorg’
 Maart/April: Bespreken van de Meerjarenvisie TMZ 2020 – 2025;
 Juli/Augustus: Bespreken van de Meerjarenvisie, tekenen van het
convenant, evaluatie van Ons Plan 2019 en de evaluatie van de gelden
Waardigheid & Trots;
 Oktober: Opstellen van de hoofdlijnen voor Ons Plan 2020.
2. Voortzetten en borgen van het ontwikkeltraject ‘Teams voor Persoonlijke Zorg’,
met als doel dat cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en
vrijwilligers zo goed mogelijk samenwerken.
Verwachtingen waarmaken
Net als voorgaande jaren willen we ook in 2019 voldoen aan de verwachtingen van onze
cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en onze externe
belanghebbenden (denk daarbij aan zorgkantoor, zorgverzekeraars, bank/waarborgfonds,
ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten). Dat gaan we als volgt doen:
Cliënten/bewoners
 We zorgen ervoor dat onze cliënten/bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven
kunnen bepalen, in kleine of grote dingen gedurende de dag (eigen regie). Dat is
van belang voor de identiteit, het zelfrespect en de waardigheid.
 We zorgen ervoor dat onze cliënten/bewoners ervaren dat zij voldoende
persoonlijke aandacht krijgen en dat er voldoende activiteiten beschikbaar zijn.
Zowel overdag als in de avond, zowel binnen als buiten.
 Lekker eten is belangrijk. Daarom werken we aan het verbeteren van het gebruik
van de app “Eten & Zo”. Zodat we de app kunnen gebruiken zoals deze bedoeld is:
cliënten/bewoners een lekkere maaltijd laten ervaren.
 We werken aan het persoonlijk welbevinden door ‘onbegrepen gedrag’ steeds
beter te begrijpen, door pijn bij dementerenden te achterhalen en te verminderen.
We zorgen ervoor dat er (binnen of buiten TMZ) een afzonderlijke afdeling komt
voor cliënten/bewoners met ‘extreem onbegrepen gedrag’, zodat zij de juiste zorg
krijgen en zo min mogelijk belasting vormen voor andere cliënten/bewoners.
 We werken verder aan een fijne en veilige woonomgeving voor onze
cliënten/bewoners. De nieuwbouw in Tubbergen wordt in gebruik genomen. De
KPMG Audit
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We maken ons sterk voor de komst van een ‘ouderenziekenhuis’ in Twente. Dit
ouderenziekenhuis is bedoeld voor oudere, kwetsbare patiënten die nu nog in het
ziekenhuis verblijven en daar niet de nodige zorg en behandeling krijgen.

Familie en mantelzorgers
 Familie en mantelzorgers worden betrokken om de verwachtingen van de
cliënt/bewoner te verwoorden en een bijdrage te leveren aan het welbevinden van
de cliënt/bewoner. We werken eraan dat zij zich onderdeel voelen van het Team
voor Persoonlijke Zorg.
Vrijwilligers
 We zorgen ervoor dat onze vrijwilligers voldoende deskundig zijn en over de juiste
hoeveelheid informatie beschikken om hun vrijwilligerswerk te doen. Daarbij
houden we rekening met de privacy wensen van de cliënten/bewoners.
Medewerkers
De medewerkers van TMZ zorgen graag voor de cliënten/bewoners. Wij werken op onze
beurt als volgt aan het welbevinden van de medewerkers:










Om de werkdruk te verlagen wordt extra personeel opgeleid en geworven
(intramurale zorg- en welzijnsfuncties).
De samenwerking met alle collega’s wordt versterkt door het project ‘Teams voor
Persoonlijke Zorg’. Elk team maakt tijdens dat traject een ‘teamplan’. Dat plan
helpt om prioriteiten te stellen (niet alles hoeft tegelijk) en geeft structuur. Het
team kan dan ‘afstrepen en vieren’.
Ook de individuele medewerker is belangrijk. Die wordt geholpen om de balans te
houden tussen belasting en belastbaarheid (duurzame inzetbaarheid en verzuim);
De individuele medewerker en het team worden geholpen met het aangeven en
hanteren van grenzen, zodat zij hun werk op een veilige manier kunnen doen.
Teams worden voorbereid door middel van scholing op de nieuwe wet ‘Zorg en
Dwang’.
ICT wordt steeds belangrijker. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst worden
hardware en software vernieuwd (waaronder een nieuw dienstroosterpakket).
Extramurale en intramurale collega’s kunnen elkaar helpen, bijvoorbeeld bij de
overdracht, maar ook door zowel extramuraal als intramuraal diensten te draaien.
De medewerkers in de wijkverpleging staan voor een flinke uitdaging: de vraag
naar zorg stijgt, terwijl de zorgverzekeraars nog meer gaan sturen op
doelmatigheid. In 2019 wordt een nieuwe toekomstvisie opgesteld; daarin wordt
vermeld hoe TMZ daarmee omgaat.

Vernieuwing Meerjarenvisie
De bestaande Meerjarenvisie van TMZ loopt af. In 2018 zijn scenario’s voor de toekomst
uitgewerkt. Deze scenario’s vormen de basis voor strategische keuzes voor de komende
jaren. Deze keuzes worden vastgelegd in een nieuwe Meerjarenvisie 2020-2025. De
inspraak- en adviesorganen tekenen, samen met de Raad van Toezicht, Management Team
en Raad van Bestuur, een convenant voor de gezamenlijke uitvoering van de
KPMG Audit
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Technologie en innovatie (waaronder de inzet van domotica);
Inzet in de eerste lijn;
Ontwikkeling wijkverpleging;
Samenwerken in de keten (ziekenhuizen, huisartsen, zorgaanbieders, etc.);
WMO, Wijksteunpunten en dagbesteding;
Vernieuwing zorgdossier/zorgleefplan.

Na afronding van de nieuwe Meerjarenvisie (juli 2019), wordt in de tweede helft van 2019
de visie bepaald op de hierboven genoemde beleidsvelden.
Marketing en communicatie
We zijn trots op de kwaliteit van zorg die we leveren. Dat willen we nog beter laten zien
aan de wereld om ons heen. Daarom gaan we er in 2019 alles aan doen om TMZ nog beter
‘in de markt te zetten’.

kpmg
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3.6

De Ondernemingsraad

Structuur Inspraak en medezeggenschap
De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die namens het personeel tijdens
Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur van gedachten wisselen over het
ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De Voorzitter en vicevoorzitter vormen het
dagelijks bestuur. Naast de OR functioneren verschillende onderdeelcommissies (OC), te
weten de OC Ondersteunende diensten, OC Behandeling en Begeleiding, OC Wijkverpleging
en OC Intramuraal. Verschillende OR-leden bekleden het voorzitterschap van een OC,
welke via Overlegvergaderingen over voornoemde onderwerpen van gedachten wisselt met
een regiomanager. OR-leden maken tevens deel uit van OR-commissies. Deze werkwijze
maakt het mogelijk dat de OR over de juiste informatie, ook vanaf de werkvloer, beschikt
om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Ultimo 2018 waren 25 medewerkers actief in de OR of een OC.
Visie OR
Dit jaar heeft de OR de visie zoals reeds eerder gesteld heroverwogen. De OR is van
mening dat de visie onveranderd is gebleven en nog steeds past bij de denk- en werkwijze
van de huidige OR. De visie van de OR luidt: “Een gezond TMZ door actieve invloed”. De
OR denkt mee over beleidszaken en wordt “voor in de trechter” meegenomen met de
ontwikkelingen, zodat zij van meet af aan haar invloed kan uitoefenen.
Ontwikkelingen OR
Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van de OR en de OC ’s. De te
bespreken onderwerpen worden ingebracht door de verschillende OC ’s. De volgende
onderwerpen zijn besproken:
 De WOR (wet op de ondernemingsraad)
 De AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
 Wat biedt TMZ nieuwe- en bestaande medewerkers.
Ook worden tweemaal per jaar informele bijeenkomsten van de Raad van Bestuur met de
OR gehouden, die “benen op tafel sessies” worden genoemd. Naar aanleiding van de eerste
sessie heeft de OR een advies inzake het binden en boeien van medewerkers uitgebracht.
Tijdens de tweede sessie is aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van personeelsbeleid
voor alle leeftijdscategorieën in het kader van duurzame inzetbaarheid.
Vertrek 2 OR-leden
Eind 2018 heeft de OR afscheid genomen van twee leden, onder wie de voorzitter. De OR
heeft zich hierop voorbereid door taken te herschikken. Tijdens een studiebijeenkomst is
onder begeleiding van een coach uitgekristalliseerd welk OR-lid het meest geschikt is voor
KPMG Audit
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Vacatures
Naar aanleiding van het vertrek van voornoemde OR-leden heeft de OR in 2018 een ORvacature gesteld. De selectieprocedure is nog niet afgerond; in 2019 worden verkiezingen
gehouden.
Verschillende onderdeelcommissies zijn van samenstelling veranderd.
Thema’s
Samen met de leden van de Onderdeelcommissies hebben de OR-leden een actieve rol
gespeeld in navolgende thema’s:
 Teams voor persoonlijke zorg
OR- en OC-leden volgen de stand van zaken implementatie en borging TVPZ;
 Duurzame inzetbaarheid;
 Inzet extra gelden versus formatie en werkdruk.
Advies en Instemming
De OR heeft
 op verzoek van de Raad van Bestuur advies uitgebracht inzake het mede oprichten van
de vereniging ThoeZ om samenwerking op het gebied van laag frequente zorg te
organiseren in Twente;
 op verzoek van de Raad van Bestuur haar Instemming verleend aan de invoering van
een nieuwe functie “Medewerker zorg en welzijn niveau 2” in het functiegebouw;
 naar aanleiding van de benen op tafel sessie d.d. 28 mei 2018 advies uitgebracht inzake
het binden en boeien van medewerkers.
Verdere onderwerpen die de aandacht kregen van de OR zijn:
 Verdere ontwikkeling coöperatieve werkwijze (onder andere invoering bij
leidinggevenden en MT en Raad van Bestuur);
 Wijkverpleging;
 Scholingsbeleid;
 Roosterpakket/roosterhandboek;
 Bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid;
 Ons Plan 2019;
 Deelname aan sollicitatiecommissies MT-leden;
 Meerjarenvisie TMZ.
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3.7

De Cliëntenraad

Inleiding
Ook in 2018 heeft de Centrale Cliëntenraad zich gericht op de belangen van cliënten,
zowel in het verpleeghuis als zelfstandig thuis wonend met wijkverpleging en/of
ondersteuning van TMZ. We kijken terug op een dynamisch jaar waarin, in samenspraak
met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, de medezeggenschap namens de
cliënten kleur en inhoud heeft gekregen. In dit jaarverslag informeren we u op hoofdlijnen
over verschillende onderwerpen die de revue gepasseerd zijn als ook over de bereikte
resultaten.
Structuur Centrale Cliëntenraad
Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) kent
TriviumMeulenbeltZorg een centrale cliëntenraad (CCR), een cliëntenraad (CR) per regio
en een cliëntenraad Wijkzorg. De CCR bestaat uit een afvaardiging van twee personen
vanuit de regionale, intramurale, cliëntenraden. Hierbij vervult één persoon de rol van
voorzitter en één persoon de rol van vicevoorzitter. De communicatie- en
medezeggenschapsstructuur is door deze afvaardiging geborgd. De CCR voert overleg met
de Raad van Bestuur en de regionale cliëntenraden zitten met de regiomanager om de
tafel. De cliëntenraad Wijkzorg vergadert een aantal keren per jaar met een lid van de
Raad van Bestuur.
Samenstelling CCR 2018
Mw. M. van der Meulen (voorzitter) - Het Dijkhuis, Borne en Wijkzorg
Dhr. H. Bos (vicevoorzitter)
- Het Meulenbelt, Het Weggeler en Theresiahof,
Almelo
Dhr. G. Mazeland
- Het Dijkhuis, Borne
Dhr. H. Westerbeek
- Het Meulenbelt, Het Weggeler en Theresiahof,
Almelo
Mw. M. van der Worp
- De Weemelanden, Vriezenveen
Mw. M. Vloedbeld
- Het Borsthuis en Het Hof – Hengelo tot mei 2018
Mw. M. Spit
- Het Borsthuis en Het Hof – Hengelo, sinds mei 2018
Dhr. H. Vrijkotte
- Het Borsthuis en Het Hof - Hengelo sinds mei 2018
Dhr. B. Helder
- Twenterand sinds december 2018
Functie en cultuur
De Cliëntenraad toetst de kwaliteit van zorg en de uitvoering van het beleid en heeft –
gevraagd en ongevraagd – tevens een adviserende rol. In de ontmoetingen met bewoners,
cliënten, medewerkers, vrijwilligers, management en bestuur ervoeren we dat TMZ geen
zorgfabriek is gericht op groei van productie en rendement, maar dat de kracht van TMZ
wordt beleefd in de menselijke betrokkenheid met elkaar.
Faciliteiten
De CCR wordt gefaciliteerd met een secretaresse, kantoor- en vergaderaccommodaties.
De CCR is lid van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ).
kpmg

KPMG Audit
Document waarop ons rapport
1469440/19X00163572ZWL d.d.

28 maart 2019
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

34

Vergaderingen
De CCR kwam in het verslagjaar negen keer in vergadering bijeen. Daarnaast was er negen
keer overleg met de Raad van Bestuur. De vergaderingen vonden afwisselend plaats op
verschillende TMZ-locaties.
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan enkele vergaderingen van
de CCR. In 2018 stond medezeggenschap hoog op de agenda.
Vast agendapunt in het overleg met de Raad van Bestuur is de stand van zaken en
ontwikkeling vastgoed. TMZ is van mening dat iedereen recht heeft op een eigen
appartement en heeft deze doelstelling nog niet volledig behaald.
Speerpunten CCR 2018
1. Mentaal Welbevinden
- Onbegrepen gedrag/pijn – Zinvolle dag/avond – Voeding
2. Teams voor Persoonlijke Zorg – Borging – Inzet vrijwilligers – Betrekken netwerk
3. Zingeving
Besproken Onderwerpen
In de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur kwamen, naast de adviesaanvragen,
de volgende (beleids)onderwerpen aan de orde:
 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitsverslag
 Begroting 2018 en 2019
 Jaarrekening 2017
 Rapportage bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid
 Waardigheid & Trots
 Informele zorg/Familieparticipatie
 Besteding Gelden Waardigheid en Trots
 Beschikbaarheid personeel
 Ons Plan 2018
 Jaarplan CCR
 AVG
 TV en Telefonie
 Oprichting ThoeZ
 Teams voor Persoonlijke Zorg
 Meerjarenvisie
 Grensoverschrijdend gedrag
 Technologie
De CCR heeft onder andere aandacht besteed aan:
 Teams voor Persoonlijke Zorg
 Betrekken Netwerk
 Familieportaal
 Clienttevredenheidsonderzoeken
 Mentaal Welbevinden: projecten Meer bewegen en Onbegrepen gedrag
 TMZ-beleid rondom pijn
 Herkenbaarheid medewerkers
 Stand van zaken vastgoed
 Toekomst Cliëntenraad
kpmg
 PR materiaal cliëntenraden
 Zorgleefplan
 Slikprotocol
 Cameratoezicht
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Zorgkaart Nederland

Adviezen van de Centrale Cliëntenraad in 2018
De CCR heeft een positief advies gegeven op:
• Voorgenomen Besluit tot het mede oprichten van Coöperatie ThoeZ op
5 september 2018;
 Voorgenomen Besluit tot het benoemen van dhr. E.R.E. Notenboom als lid van de
klachtencommissie cliënten op 18 april 2018;
 Voorgenomen Besluit tot het benoemen van dhr. W.T.H. Visscher als lid van de
klachtencommissie cliënten op 10 oktober 2018;
 Begroting 2018 op 10 januari 2018;
 Jaarrekening 2017 op 30 mei 2018;
 Begroting 2019 op 21 november 2018.
Deelname vergaderingen, werkgroepen, workshops, etc.
Leden van de CCR hebben intern deelgenomen aan:
 De jaarlijkse Beleidsdagen (in januari en oktober 2018)
 Overleg met leden van de Ondernemingsraad
 Overleg met leden van de Raad van Toezicht
 Cursusmiddagen met leden van alle cliëntenraden binnen TMZ
 Werkgroep Zorgleefplan
 Projectgroep Meer bewegen
 Werkgroep Teams voor Persoonlijke Zorg
 Projectgroep Beter af met Minder
 Overleggen met zorgkantoor Menzis
 Redactievergadering TMZorg
 Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 Projectgroep voeding
 Studiedag RCR/CCR MT en RvB
 Beleidsdag
 Symposium TMZ in Beweging
 Meerjarenvisie
 Informatiebijeenkomst Coöp. Ver. Laag Frequente Zorg Thuis
 Start bijeenkomst Opleiding Coaches Pijn
Extern hebben leden van de CCR deelgenomen aan:
 Workshops De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
 Overleg met studenten Saxion
 Congressen Waardigheid & Trots ‘Werk in uitvoering’
 Bijeenkomst voor cliëntenraden bij Menzis
 Symposium van Inspraak naar Invloed
 Bijeenkomst over de nieuwe WMCZ
 VPP Regeling (VWS)
Jaarafsluiting
In december is met alle cliëntenraadsleden van TMZ samen met de Raad van Bestuur
enAudit
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3.8

De Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad

De VAR bestond dit jaar 5 jaar en in 2018 is de samenstelling van de groep niet veranderd.
In verband met dit jubileum heeft TMZorg daar een artikel aan gewijd, waarin helder werd
beschreven wie de leden zijn en waarvoor dit orgaan dient. De samenwerking en
werkrelatie met de Raad van Bestuur (RvB) is open en transparant, en hierdoor zeer
vruchtbaar. Daarnaast weet de VAR steeds meer en sneller de andere organen binnen de
organisatie te vinden om samen aan zorg- gerelateerde onderwerpen te werken of te
bespreken. Het coöperatieve bedrijfsmodel is volledig geïntegreerd. Samen voor
persoonlijke zorg.
Ontwikkeling
Ook in 2018 hebben de leden van de VAR scholingsdagen gehad van CC Zorgadviseurs.
Onderdeel van deze scholing was het adviesproces, welke doelen streven we na en welke
stappen moeten er genomen worden om een goed advies tot stand te kunnen brengen. Dit
jaar had de VAR als speerpunt het project Veilig TMZ, om grenzen van zorgmedewerkers te
herkennen, bewaken en te respecteren. Er is nauw samengewerkt met diverse betrokkenen
en hier is een advies uit voort gekomen.
Gezien de zeer goede samenwerking met de RvB, en dat we landelijk gezien hierin voorop
lopen, heeft CC Zorgadviseurs een kort filmpje gemaakt waarin alle leden van de VAR in
10 stappen vertellen hoe een goed advies tot stand kan komen en wat daar voor nodig is.
Dit filmpje staat op de website van CC Zorgadviseurs en zal voor scholingsdoeleinden
worden gebruikt.
De VAR heeft dit jaar voor het eerst gewerkt met een jaarplanning. Dit gaf meer structuur
en overzicht. De planning van de diverse acties werd hierdoor ook beter ingepland en
gelijkmatiger verdeeld.
Beleid
De VAR heeft, samen met andere adviesorganen, de agenda bepaald voor de beleidsdag
van 2018. De RvB hecht grote waarde aan de inbreng van informatie en vindt het
belangrijk om de meningen van zorgexperts te horen. Er zijn diverse signalen en
aandachtspunten van de werkvloer teruggekoppeld naar de RvB. Daarnaast hebben de
leden van de VAR de managementinformatie die gedeeld kon worden weer teruggebracht
naar de werkvloer. Hiermee wordt de brugfunctie van de VAR extra duidelijk en
waardevol.
De VAR heeft voor 2019 de volgende speerpunten:





extreem onbegrepen gedrag
veiligheid medewerkers
verbinding intra en extramuraal
technologie en innovatie

Communicatie
De VAR bereikt haar achterban door:




Het actief benutten van het Facebook account. Zorginhoudelijke onderwerpen en
vragen worden hierop geplaatst
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Samenwerking
In 2018 heeft de VAR bewust gekozen om leden van de verschillende werkgroepen /
adviesorganen bij de VAR-vergaderingen te laten aansluiten. Dit om verbinding te houden
met de verschillende projecten en uit een efficiëntie overweging.
Toekomst
In 2019 wil de VAR zich blijven ontwikkelen en scholing volgen met betrekking tot
planning, gesprekstechnieken, rollen en taken binnen de VAR en versterking van de relatie
met onze samenwerkingspartners.
De speerpunten van 2019 zijn bepaald en passen binnen de meerjarenvisie van TMZ.
Daarnaast komen bepaalde punten terug in Ons Plan 2019 (jaarplan TMZ 2019).
De VAR houdt zich op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de zorg, zowel binnen
onze organisatie als landelijk.
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3.9

De Multidisciplinaire Advies Raad

In 2018 is de samenstelling van de Multidisciplinaire Adviesraad (MAR) veranderd.
Voorheen hadden alle specialisten-ouderengeneeskunde, psychologen en geestelijk
verzorgers en 4 afgevaardigden van de paramedische dienst zitting in de MAR; in 2018 is
deze groep verkleind om efficiënter en slagvaardiger te kunnen werken.
Vier paramedici, twee specialisten-ouderengeneeskunde, 1 psycholoog en 1 geestelijk
verzorger vormen de MAR. De MAR heeft bovendien secretariële ondersteuning gekregen.
Diverse taken zijn verdeeld (voorzitter en vicevoorzitterschap; en wie de MAR afvaardigt
naar de diverse overleggen). Ook is er een vergaderrooster gemaakt (5x per jaar en indien
nodig en gewenst vaker) en een schema van aftreden voor de komende jaren om de
continuïteit te waarborgen.
In 2018 heeft de MAR actief meegedacht bij het ontwikkelen van de meerjarenvisie en het
beleid.
Speerpunten die de MAR heeft opgesteld voor dit en volgend jaar, zijn:
 Extreem onbegrepen gedrag (ook aandacht voor scholing en ondersteuning van de
disciplines hierbij)
 Opnamebeleid doelgroepen
 Eerste lijn
 Multidisciplinaire samenwerking
 Profilering in de keten, meer interactie ZGT (aandachtspunt van de artsen)
 BOPZ en overgaan naar de wet “Zorg en Dwang” (aandachtspunt van de artsen)
Door de vernieuwde samenstelling worden we inmiddels beter gevonden door disciplines en
commissies. Zo stond een gesprek met de werkgroep die het nieuwe zorgleefplan heeft
ontwikkeld en het nieuwe slikprotocol van de logopedisten op de agenda.
Als adviesraad zijn we vanzelfsprekend een aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur om
mee te denken over visie en beleid en om te delen wat er leeft binnen de disciplines.
Omdat we een goede werkwijze in onze nieuwe samenstelling moesten ontwikkelen, was
het even zoeken naar een manier om het overleg met de RvB te formaliseren. Afgesproken
is dat bij elk overleg één van de bestuurders aanschuift om uit te wisselen wat er leeft.
Maar mocht eerder overleg vanuit ons gewenst zijn, dan voelen wij ons zeker vrij om aan
de bel trekken. De informele lijnen zijn wat ons betreft uitstekend: de bestuurders zijn
zeer toegankelijk.
Ontwikkelpunten voor 2019:
 actief meedenken in beleid en speerpunten onder de aandacht houden
 aanspreekpunt zijn RvB/MT en werkgroepen binnen TMZ
 overleg andere adviesorganen
 zichtbaarheid op MijnTMZ
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4. Algemeen Kwaliteitsbeleid
4.1

Kwaliteitsmanagementsysteem

TMZ hanteert een geborgd, extern geauditeerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem waarmee richting en invulling wordt gegeven aan het actualiseren en evalueren
van kwaliteitsverbeteringen.
Na een hercertificatieonderzoek eind 2017 is het certificaat ISO norm 9001:2015 toegekend
en afgegeven tot 22 december 2020. Tussentijdse toetsing eind 2018 heeft nog niet plaats
gevonden en is op verzoek van de externe auditor verplaatst naar januari 2019.
TMZ zelf voert met geplande tussenpozen en ook op aanvraag interne audits uit om vast te
stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem:
a) overeenkomt met de geplande regelingen met de gestelde eisen van deze internationale
norm en van het kwaliteitsmanagement systeem vastgesteld door de organisatie; en
b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.
Alle interne auditeurs zijn geschoold voor het houden van interne audits vanuit de nieuwe
ISO norm 9001:2015.
Er hebben veel externe ontwikkelingen plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Een
belangrijke is dat het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en kwaliteitskader wijkverpleging
vastgesteld is. Er is gemonitord vanaf december 2017 tot oktober 2018.
Om te leren en verbeteren is door de voorzitter van de Raad van Bestuur in samenspraak
met het managementteam de geschiktheid en doeltreffendheid van het
kwaliteitsmanagement systeem beoordeeld.
Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende input:
 De resultaten van intern en extern gehouden audits
 verbeteracties
 corrigerende en preventieve maatregelen;
 Het oordeel van cliënten:
 resultaten van cliënten- en manteltevredenheid onderzoeken
 De status van corrigerende en preventieve maatregelen:
 klachten van cliënten
 MIC
 ROB
 Procesprestaties en productconformiteit
 Het oordeel van medewerkers:
 resultaten van medewerkers tevredenheid onderzoeken
 resultaten van vrijwilligers tevredenheid onderzoeken
 De acties voortkomende uit vorige directiebeoordelingen.
 Interne- en externe veranderingen die van invloed zijn op het kwaliteitsmanagement
systeem.
 Aanbevelingen ter verbetering.
In dit verslag zullen al deze onderwerpen naar voren komen.
Werkwijze
De Raad van Bestuur beoordeelt en analyseert samen met de overige leden van het KPMG Audit
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effectief zijn om het kwaliteitsmanagementsysteem te gebruiken ter sturing.
Uit de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem voortkomende nieuwe
kwaliteitsdoelstellingen en verbeteracties worden toegewezen aan verantwoordelijke
managers met het verzoek deze uit voeren. In de MT-vergadering wordt de voortgang
periodiek besproken.
4.2

Samen voor Persoonlijke Zorg

TMZ ziet een toename van de complexe zorgvraag van cliënten. Om met de beperkte
middelen zo goed mogelijk de zorg te kunnen leveren die cliënten wensen wil TMZ
samenwerking tussen professionals en informele zorg bevorderen. Daarnaast wil TMZ meer
ruimte geven aan professionals om maatwerk te leveren aan cliënten. Door professionals
meer regelruimte te geven en de samenwerking tussen professional en informele
zorgverlener te bevorderen verwacht TMZ dat er meer zeggenschap en regie bij de cliënt
komt te liggen omtrent de invulling van de dagelijkse zorg.
TMZ heeft daarom besloten om te starten met Teams voor Persoonlijke Zorg. De Teams
bestaan uit zorgprofessionals (verzorgenden en verpleegkundigen) aangevuld met
medewerkers van de hoteldienst en behandelaren. Ook cliënten, informele zorgverleners
(familie/mantelzorgers) en vrijwilligers maken onderdeel uit van de Teams voor
Persoonlijke Zorg.
Samen maken wij de zorg persoonlijk.
4.3

Kwaliteit van leven

TMZ vindt het mentaal welbevinden van haar cliënten van groot belang om de ervaren
kwaliteit van leven te vergroten. Bij mentaal welbevinden onderscheiden we drie thema’s
(onbegrepen gedrag, pijn en meer bewegen), bij deze thema’s monitoren we de
ontwikkeling in het kader van de ontwikkelplannen WLZ.
Binnen TMZ bestaan er verschillende richtlijnen t.a.v. zingeving en welbevinden. De
verschillende aandachtsgebieden als familieparticipatie, mentaal welbevinden,
welbevinden met technologie, seksualiteit & Intimiteit als ook het vrijwilligersbeleid laten
zien dat er aandacht voor is. Met de extra financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld
zijn o.a. scholieren aangenomen om in de avonduren activiteiten te doen met de cliënten
of toezicht te houden in de huiskamers.
4.4

Veiligheid

Om veiligheid te optimaliseren wordt er gemonitord hoe het gaat en waar we nog van
kunnen leren. Dit wordt gedaan met behulp van instrumenten die we ingezet hebben. Elk
kwartaal komt hier een rapportage uit die besproken wordt binnen de organisatie. Hierin
worden vergelijkingen gemaakt en acties genomen. Dit zijn o.a. de onderwerpen die
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Meldingen
Op dit moment wordt er een nieuw programma gebouwd in Mijn TMZ om de meldingen te
vergemakkelijken en te analyseren.
Onderwerp

Melding incidenten cliënten

Toelichting

De Wkkgz verplicht instellingen om de zorgverlening op kwalitatief
verantwoorde wijze te organiseren. Dit omdat onder meer een
systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit
van zorg bewerkstelligt moet worden.
Een MIC (melding incidenten cliënten) maakt daar essentieel
onderdeel van uit.

Zijn deze
gegevens het
afgelopen jaar
verzameld?
Wanneer en op
welke manier?

In 2018 zijn de gegevens verzameld via ons digitale MIC systeem,
hieruit zijn rapportages samengesteld (per kwartaal en een
jaarrapport).
Deze rapportages zijn uitgegeven aan de managers intramuraal.
Deze rapporten kunnen vergeleken worden met 2017 en de opvallende
zaken eruit gehaald worden.

Wat waren de
Het analyseren van de incidenten op basis van cliënt, patroon en
belangrijkste
onderlinge vergelijkingen met andere organisatie onderdelen (om van
verbeterpunten? te leren) is een lastige met de huidige rapportage. Dit vraagt om een
aanvullende rapportage van de huidige managementinformatie met de
mogelijkheid ook aanvullende informatie te kunnen gebruiken.
De wijze van analyseren van de incidenten zal met het herschrijven
van de procedure aandacht krijgen met de bedoeling tijdig en
zorgvuldig te kunnen analyseren en waar mogelijk preventieve acties
inzetten om het in de toekomst te voorkomen. Ook moet het leiden
tot meer bewustwording bij de leden van de teams voor persoonlijke
zorg, zodat het bijdraagt aan bewust leren van incidenten en hoe
deze mogelijk te voorkomen.
Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?

Er komt een nieuwe procedure met daarin de keuze van TMZ om de
incidentencommissie een eigen invulling te geven waaruit blijkt dat er
meer geleerd wordt vanuit de bedoeling.

Hebben de
verbeteracties
tot zichtbare
verbeteringen
geleid? Zo ja,
tot welke? Zo

Dit proces gaat in 2019 starten en geïmplementeerd worden.
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nee, waarom
niet?
Conclusies

Binnen TMZ is aandacht besteed aan de invulling van
incidentencommissie waarin het doel van het leren sterk naar voren
komt. Hierdoor is goede en verantwoorde zorg een feit.

Onderwerp

Melding onderzoeks -/ meldingscommissie

Toelichting

Om de zorg te kunnen blijven verbeteren heeft TMZ een
onderzoekscommissie, die volgens de PRISMA methode onderzoek
verricht naar zaken die in de zorg aan cliënten niet goed zijn
verlopen. Dit kunnen zaken zijn die aan de IGJ gemeld moeten
worden omdat het gaat om een complicatie, incident of calamiteit,
zoals bedoeld in de wet Wkkgz, maar ook om zaken waarvan TMZ
vindt dat we daarmee een risico lopen in de toekomst (preventief
onderzoek). Het onderzoek wordt verricht volgens de PRISMA
methode (Prevention and Recovery Information System for Monitoring
and Analysis). De methode bestaat uit een basisoorzaak analyse,
categorisering van basisoorzaken en doorvoeren van
verbetermaatregelen.

Zijn deze
gegevens het
afgelopen jaar
verzameld?
Wanneer en op
welke manier?

In 2018 zijn vijf onderzoeken uitgevoerd. Twee onderzoeken kwamen
voort uit meldingen bij de IGJ, de andere drie onderzoeken werden
uitgevoerd om uitsluitsel te verkrijgen of er sprake was van een
meldingsplicht bij de IGJ. Alle vijf de onderzoeken hebben
waardevolle bevindingen opgeleverd die gebruikt (kunnen) worden
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wat waren de
De belangrijkste aanbevolen verbeterpunten liggen op het gebied van
belangrijkste
de onderliggende communicatie, zowel waar het zorgverleners
verbeterpunten? onderling betreft als ook tussen zorgverleners en familie.
Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?

De betreffende onderzoekrapportages met aanbevelingen zijn aan de
Raad van Bestuur overhandigd en in het Management Team
besproken. De Raad van Bestuur stelt in samenspraak met het
Management Team verbeterpunten vast. Middels interne audits wordt
de uitvoering van de verbeterpunten getoetst

Conclusie

De verschillende Regio managers hebben de verbeteracties omgezet.

Onderwerp

Melding ROB

Toelichting

In 2018 zijn er totaal 181 ROB meldingen binnen gekomen. Hiervan
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Zijn deze
gegevens het
afgelopen jaar
verzameld?
Wanneer en op
welke manier?

In 2018 zijn de gegevens verzameld via ons digitale ROB systeem,
hieruit zijn rapportages samengesteld (per kwartaal en een
jaarrapport).

Wat waren de
De belangrijkste verbeterpunten liggen op gebied van
belangrijkste
agressie/grensoverschrijdend gedrag.
verbeterpunten?
Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?

Het aantal meldingen van agressie bevestigt o.i. de juistheid van het
ingeslagen beleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag, namelijk onze
medewerkers trainen in de omgang daarmee.

Hebben de
verbeteracties
tot zichtbare
verbeteringen
geleid? Zo ja,
tot welke? Zo
nee, waarom
niet?

Geconstateerd mag worden dat medewerkers makkelijker melden.
Grensoverschrijdend gedrag is meer en beter bespreekbaar
geworden. Ook voor 2019 wordt dit beleid voortgezet door “Veilig
TMZ” en “Extreem onbegrepen gedrag” tot speerpunten te maken.

Onderwerp

Melding ongewenste omgangsvormen

Toelichting

In 2018 is er één klacht ontvangen. Het betreft een klacht van twee
medewerkers die zich onheus en intimideren behandeld gevoeld
hebben door hun leidinggevende. Een poging om de klacht alsnog in
goed overleg af te handelen is mislukt, waardoor de klacht verder
geleid werd aan de Klachtencommissie. Deze heeft de klacht in
behandeling genomen en uitspraak gedaan.
Medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon als er
sprake is van ongewenste omgangsvormen tussen medewerkers,
bijvoorbeeld in gevallen van agressie, geweld of discriminatie. Omdat
er nu twee interne vertrouwenspersonen zijn, kunnen medewerkers
heel bewust kiezen om contact op te nemen met een
vertrouwenspersoon die juist wel of niet in hun eigen regio actief is.
In 2018 hebben zich 15 medewerkers gemeld waarmee 1 of meerdere
gesprekken zijn gevoerd. Over gedrag en handelen van twee
medewerkers werden door een drietal en een viertal medewerkers in
grote lijnen dezelfde klacht geuit. Gesprekken worden gevoerd op
verzoek van medewerkers of ook op initiatief van de
KPMG Audit
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verder samen met de Raad van Bestuur opgepakt.
Daarnaast is de externe vertrouwenspersoon nog 1 keer ingeschakeld
door een regiomanager om als mediator/vertrouwenspersoon bij een
gesprek tussen regiomanager en medewerker te zitten.
Zijn deze
gegevens het
afgelopen jaar
verzameld?
Wanneer en op
welke manier?

Met de klachtencommissie en de vertrouwenspersonen heeft op 18
januari 2018 een gesprek plaats gevonden, hier is afgesproken om
twee maal per jaar bijeen te komen om ontwikkelingen te bespreken.
De eerste bijeenkomst was op 14 juni 2018 en de tweede vond plaats
op 13 november 2018.
In de bijeenkomst van 18 januari 2018 werden door de
klachtencommissie en vertrouwenspersonen de volgende signalen
afgegeven:






Medewerkers durven steeds vaker naar hun LG te gaan en
ongenoegen bespreekbaar te maken, toch bestaat er bij een
bepaalde groep nog enige angst om deze weg te gaan;
Botte stijl van leidinggeven;
Na gesprekken niet te lang wachten met het uitvoeren van
afspraken;
De LG toetst mij, maar wie toetst de LG en de RM, hoe wordt
dat zichtbaar?
Waarom nemen LG en RM besluiten over ons team zonder ons
daarin te kennen?

In de bijeenkomst van 13 november 2018 zijn door de RvB de acties in
2018 en de voorgenomen acties in 2019 op een rijtje gezet.
2018







Teams voor persoonlijke zorg
Profiel leidinggevenden en regiomanagers
Voorbeeldgedrag RvB
Verbetertrajecten voor verschillende leidinggevenden
Rol van HRM
Rol van de klachtenfunctionaris

2019





Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?

Teams voor persoonlijke zorg
Periodieke gesprekken tussen leidinggevende en medewerker
Twee extra leidinggevenden worden aangenomen
Vacature voor een extra MT lid
Leergang voor leidinggevenden om hun profiel vorm te kunnen
geven

Met deze signalen is de Raad van Bestuur aan de slag gegaan.
KPMG Audit
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leggen op de communicatie. Ze is met teams in gesprek gegaan en
heeft hun meegenomen in het besluitvormingsproces. Hierdoor
werden spanningen ontladen en voelden medewerkers zich gekend.
Van belang is dat leidinggevende en Regiomanager toegerust worden
om ook een dergelijke rol te kunnen spelen. Instrumenten die daartoe
ingezet zijn/worden, zijn: een nieuw profiel voor de Regiomanager,
360 graden feed back, mijn plan voor MT leden en LG, teamplannen,
waarop mijn plan gebaseerd kan worden. Vanuit HRM is het streven
dat men meer signalen op wil vangen vanuit de medewerkers c.q.
teams. Daartoe wil ze het overleg met Leren en Ontwikkelen, BO’s
met leidinggevende en Regiomanager en de externe coaches
intensiveren. Daarnaast wil ze regelmatig contact met de
vertrouwenspersonen.
Hebben de
verbeteracties
tot zichtbare
verbeteringen
geleid? Zo ja,
tot welke? Zo
nee, waarom
niet?

Verbeteracties worden geëvalueerd op twee data in 2019, te weten in
het voorjaar en in het najaar.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
TMZ heeft voor de borging en continuïteit twee interne portefeuillehouders en werkt
verder met het principe van een groot aantal ‘aandachtfunctionarissen
Ouderenmishandeling’. Elke locatie heeft zijn eigen aandachtfunctionaris, hierdoor is het
onderwerp breed ingebed in de organisatie.
In 2018 is aan het item Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verder uitvoering
gegeven. In september werd de landelijke meldcode aangepast en heeft TMZ zich
voorbereid op de verbeterde meldcode. De scholing Meldcode en het protocol Meldcode
ouderenmishandeling zijn hierop aangepast.
Tijdens de vergadering op 20-9-2018 van de aandachtsvelders TMZ breed heeft de
vertrouwensarts van Veilig Thuis Twente de veranderingen t.a.v. het vernieuwde
stappenplan onder de aandacht en toegelicht.
Ook in 2018 zijn binnen heel TMZ weer meerdere workshops gegeven. Onderwerpen
die tijdens de workshops aan bod kwamen waren; ouderenmishandeling, ontspoorde zorg,
de verbeterde meldcode en de lokale aanpak.
Het protocol is geëvalueerd en de meldcode is opgenomen in het kwaliteitssysteem. De
meldcode is onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering en eenvoudig te raadplegen via de
intranetportal “MijnTMZ”.
Zorginhoudelijke veiligheid
Op 21 september 2018 startte het Zorginstituut Nederland de uitvraag kwaliteitsgegevens
meetjaar 2018 over onze wijkverpleging met de openstelling van de web portal metKPMG
daarin
Audit
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Op 29 oktober 2018 startte het Zorginstituut Nederland de registratie kwaliteitsindicatoren
verpleeghuiszorg verslagjaar 2018. Begin november is gestart met de metingen c.q. de
meetperioden. Uiterlijk 30 juni 2019 ontvangt het Zorginstituut Nederland onze gegevens
om weer op te nemen in een openbare database.
Binnen TMZ is in 2018 gewerkt aan:
Onderwerp
Toelichting

Decubitus
AD commissie bestaat uit 7 personen en komt (minimaal) 5x per jaar
bij elkaar en heeft een adviserende rol aan de
lijnverantwoordelijken, welke op hun beurt verantwoordelijk zijn
voor uitvoering en controle van het ingezette beleid.
De AD commissie adviseert en monitort de voorgestelde interventies
op effectiviteit, en geeft input voor deskundigheidsbevordering en
ondersteunt de teams bij vragen rondom kennis en interventies
vanuit het TMZ beleid.
Daarnaast evalueert de commissie het AD-beleid van TMZ en
actualiseert deze op basis ontwikkelingen in het vakgebied.
Ook worden de ingezette hulpmiddelen continu geëvalueerd op
actualiteit en effectiviteit door nieuwe productontwikkelingen in de
markt te monitoren.
Acties vorige
1. procedure inzet  voortdurend proces
keer behaald?
2. kwaliteit standaardmatrassen  ja
3. uniformiteit uitvoering protocol  voortdurend proces
Wat waren de
1. Op locatie bestaat de mogelijkheid om indien nodig extra ADbelangrijkste
matrassen te huren middels procedure via firma Doove
verbeterpunten? 2. Op 3 locaties worden alle standaardmatrassen vervangen n.a.v. de
kwaliteitsteekproef
2. N.a.v. de matrassendag is de keuze gevallen op 2 leveranciers,
waarmee een proef wordt gedaan om te komen tot de keuze voor de
standaard AD-matras voor TMZ
Hebben de
1. Procedure inzet AD-matrassen heeft nog niet geleid tot een lagere
verbeteracties
inzet van huurmatrassen. Mogelijke oorzaak hiervan is ontbreken van
tot zichtbare
eenduidige verantwoordelijkheid op de afzonderlijke locaties.
verbeteringen
2. Standaardmatrassen worden aangeschaft, nog niet geleverd.
geleid? Zo ja,
3. Proef voor keuze standaard AD-matras vindt nog plaats in 2018
tot welke? Zo
nee, waarom
niet?
Conclusies
AD commissie neemt haar adviserende en toetsende rol serieus, focus
wordt in een activiteitenplan jaarlijks opnieuw geprioriteerd.
Onderwerp
Toelichting

Gemotiveerd gebruik van Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)
TMZ heeft een gedegen beleid over de BOPZ en inzet van VBM. Er
bestaat een BOPZ commissie die zich vooral richt op actualiseren van
beleidsdocumenten t.a.v. BOPZ beleid en VBM. Daarnaast focust de
werkgroep zich op optimaliseren van het BOPZ behandelplan en
deskundigheidsbevordering medewerkers rondom BOPZ. Binnen het
huidige dossier wordt in het ZLP vermeld welke VBM maatregelen
KPMG Audit
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Doel
Stand van zaken

Gedegen en verantwoord omgaan met VBM door gemotiveerde en
deskundige medewerkers.
Het beleid inzake Vrijheidsbeperkende maatregelen is in 2018
herschreven. Inhoudelijk is er niets veranderd maar het beleid is wat
eenvoudiger beschreven zodat alle betrokken professionals dit goed
kunnen begrijpen. Er is een e-learning module ontwikkeld inzake het
BOPZ-beleid en het beleid inzake vrijheidsbeperkende maatregelen.
Deze kan in 2019 worden gevolgd. Verder worden er momenteel per
vrijheidsbeperkende maatregel een kort handleiding geschreven. De
BOPZ-commissie gebruikt 2019 om de invoering van de Wet Zorg en
Dwang voor te bereiden. Het beleid inzake Vrijheidsbeperkende
maatregelen zal dan herschreven worden passend bij de wet Zorg en
Dwang.

Onderwerp
Toelichting

Goede communicatie over levenseinde
Om acute ziekenhuisopnames te kunnen evalueren moet er eerst
eerder, vaker, en in open sfeer gecommuniceerd worden over het
levenseinde, en cliënt en mantelzorger moeten worden geïnformeerd
over wat er mogelijk is. Vervolgens is het belangrijk dat er van elke
cliënt wensen zijn vastgelegd over de zorg in de laatste levensfase.
Pas als die zijn vastgelegd kun je acute ziekenhuisopnames evalueren.

Doel

Van elke cliënt staat geregistreerd wat besproken is over het
levenseinde en cliënt en familie zijn op de hoogte van de
mogelijkheden
Door de SO wordt bij aanvang van de zorgrelatie al gesproken over het
levenseinde en de wensen van de cliënt. Dit word beschreven bij de
medische gegevens en/of zorgleefplan.

Stand van zaken

4.5

Leren en ontwikkelen

TMZ wil op een lerende wijze zorg dragen voor een optimale verzorging van cliënten,
daarbij gebruik makend van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke
literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde en
ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. Hierbij is TMZ transparant door publicatie
op eigen website en overzichtssites.
Visie op Leren, Leren & Ontwikkelen
Ontwikkeling begint met het goed vaststellen van ontwikkel (of leer-)vragen. Dit betekent
dat iedere medewerker gestimuleerd wordt zelf hun ontwikkelvragen te formuleren en te
motiveren. Deze vragen worden op elk niveau van de organisatie, van individueel tot
teamverband geformuleerd.
Onderwerp
Toelichting

Teamplan en Mijn Plan
Ontwikkeling Ons Teamplan en Mijn Plan.

Doel

Ontwikkeling begint met het goed vaststellen van ontwikkel (of Document
leer-) waarop ons rapport
d.d.
vragen. Dit betekent dat iedere medewerker gestimuleerd wordt1469440/19X00163572ZWL
zelf
28 maart 2019
hun ontwikkelvragen te formuleren en te motiveren. Deze vragen

kpmg

KPMG Audit

(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

48

worden op elk niveau van de organisatie, van individueel tot
teamverband geformuleerd (Visie op Leren, Leren & Ontwikkelen).
Om de principes van Teams voor Persoonlijke Zorg (TvPZ) vast te
houden is borging noodzakelijk. Deze borging kent 4 centrale
onderdelen waarvan het opmaken, evalueren en bijstellen van een
Teamplan een belangrijk onderdeel is.
Centraal in het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid (DI) staat
het gesprek. Binnen TvPZ kan gezamenlijk besproken worden wat
binnen het team prioriteit heeft om duurzaam inzetbaar te blijven.
Hieruit kunnen teamdoelen geformuleerd worden. Ook in een gesprek
tussen medewerker en leidinggevende dient duurzame inzetbaarheid
gespreksonderwerp te zijn. De visie op Duurzame Inzetbaarheid zegt
hier over dat gesprek regelmatig, bij voorkeur jaarlijks, dient plaats
te vinden.
Goed en voldoende (blijven) leren en ontwikkelen is belangrijk voor
de kwaliteit van zorg. Het is een basisvoorwaarde voor medewerkers
om hun vak adequaat en zelfstandig te kunnen uitoefenen.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zegt hierover dat leren en
ontwikkelen niet vrijblijvend is; continue werken aan verbeteren van
kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor
professionele zorgverleners.
Ons Teamplan
Het Teamplan bevat doelstellingen die het team zich stelt voor een
bepaalde periode. Dit zijn doelstellingen op het gebied van:
- Tevreden cliënten/mantelzorgers
- Tevreden medewerkers/vrijwilligers
- Kwaliteit van zorg
- Financieel gezond
- Gestructureerd werken aan ontwikkeling, samenwerking en
duurzame inzetbaarheid
Daarnaast bevat het Teamplan afspraken die leiden tot het behalen
van de doelstellingen, de kwaliteit die het team met elkaar wil
ontwikkelen en de wijze waarop de gewenste ontwikkeling plaats
vindt.
Het plan helpt teams na te denken over hoe zij hun kwaliteiten
kunnen bundelen en versterken. Het Teamplan richt zich op TvPZ die
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg en/of dienstverlening.
Een aantal acties uit het TOP vragen om individuele inspanningen.
Deze krijgen een plaats in Mijn Plan van de individuele medewerker.
Mijn Plan
Met Mijn Plan kan een medewerker werken aan zijn of haar eigen
ontwikkeling en zaken die de inzetbaarheid nu en in de toekomst
beïnvloeden binnen diens huidige functie. Het is ook mogelijk Mijn
Plan te gebruiken voor ontwikkeling naar een volgende stap in de
loopbaan.
Mijn Plan sluit aan bij Ons Teamplan, Ons Locatieplan/Wijkplan en
KPMG Audit
Ons TMZ-plan. Indien Mijn Plan niet op aansluit of niet past
bij de
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Stand van zaken

Implementatie heeft plaats gevonden in 2018.

Onderwerp
Toelichting

Talent Ontwikkeling Flexibiliteit
Start TOF team – Talent Ontwikkeling Flexibiliteit
Flexibiliteit is een steeds groter wordende vraag binnen de zorg.
Daarnaast blijft kwaliteit en continuïteit hoog in het vaandel staan.
De vraag naar een flexibele schil wat betreft inzet personeel komt
steeds vaker aan de orde.
Met een interne flexpool (het TOF team), gericht op de zorgteams,
met vaste banen en investering in ontwikkeling, scholing en opleiding
wordt er ingegaan op de behoefte van personele bezetting en een
optimale afstemming van capaciteit en werktijden.
- Hoog ziekteverzuim, kort durend en langdurend verzuim. Dit
geeft veel problemen in planning: opvang in eigen team,
langdurig meerwerk waardoor hoge werkdruk ervaren wordt.
- Personele tekorten bij toename cliënten bezetting, met name
op GRZ, Hospice
Het opzetten van dit team draagt bij aan flexibilisering en het
terugdringen van ziekteverzuim en is slechts 1 van de middelen die
ingezet worden om deze doelen te bereiken. Dit is verder uitgewerkt
in het plan ‘Voldoende formatie in de teams’.
TOF team
Bieden van flexibele schil met focus op kwaliteit!
Inzet bij middellang en langdurig (ziekte)verzuim waarbij er gezocht
wordt naar een evenwichtige balans tussen flexibiliteit en kwaliteit.

Doel

Het TOFteam draagt bij aan:
 Goede zorg, inzet op kwaliteit
 Lage werkdruk (medewerkers bij uitval minder te regelen om
de planning rond te krijgen
 Werkplezier
 Betere balans werk / privé (medewerkers ervaren druk
wanneer op vrije dagen een beroep wordt gedaan om extra te
werken d.m.v. app)
 Stabiele roosters; gezond roosteren, bij meerwerk tijd voor
tijd
 Kwaliteitsverbetering; TOF medewerkers komt ook wat
brengen en heeft aandacht voor kwaliteitsverbetering (bv
expertise op onbegrepen gedrag)
 Binden & boeien van medewerkers aan TMZ.
 Minder inleen van extern personeel (PNIL)

Stand van zaken

Huidige stand van zaken:
21 medewerkers, VIG en Verpleegkundigen MBO en HBO
Speerpunt voor 2019.
kpmg
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Onderwerp
Toelichting

Veilig Publieke Taak
Veilig Publieke Taak ‘Over de Grens? Veilig TMZ!
De maatschappij krijgt steeds vaker te maken met
grensoverschrijdend gedrag. Ook binnen TMZ worden velen van ons er
met enige regelmaat mee geconfronteerd. Te denken valt aal gedrag
van cliënten; brutale mondige bezoekers of mantelzorger of een
cliënt die (on)bewust de grenzen overschrijdt.

Doel





Vermindering van agressie en geweld
Leren om te gaan met grensoverschrijdend gedrag
Veilig werken en met plezier

Stand van zaken

-

Coach Grensoverschrijdend gedrag aangesteld
Elearning ontwikkeld
TMZ brede training ontwikkeld
Training ‘weerbaarheid’ ontwikkeld

Mentaal Welbevinden en Waardigheid en Trots
TMZ heeft ook in 2018 verdere uitvoering gegeven aan de deelname aan Waardigheid en
Trots, Liefdevolle zorg voor onze ouderen, de landelijke pilots aanpak kwaliteit
Verpleeghuizen.
TMZ heeft zich met het thema Mentaal Welbevinden succesvol weten te verbinden aan het
vernieuwingsprogramma van de 200 landelijke pilots van staatsecretaris Van Rijn.
TMZ heeft vier ontwikkelplannen ingediend bij het Zorgkantoor die vanaf 2016 zijn
uitgevoerd:
1. Teams voor Persoonlijke Zorg.
2. Mentaal Welbevinden (dit plan is ook ingediend bij de staatssecretaris in het kader
van Waardigheid & Trots en geaccordeerd).
3. Zorg daar leveren waar de cliënt dat wil (langer thuis blijven wonen vanuit een
integrale blik).
4. Versterken rol Informele Zorg.
Bestuur en Management van TMZ denken dat de eerste twee projecten het meest gaan
bijdragen aan een zinvolle daginvulling.
Om die reden is in de ingediende notitie beschreven wat TMZ bij de uitvoering van die
projecten extra gaat doen met de Van Rijn gelden om ervoor te zorgen dat onze
cliënten/bewoners een zinvolle daginvulling ervaren.
Voor cliënten/bewoners van TMZ is een zinvolle daginvulling één van de kernelementen
voor kwaliteit van leven. Behoud van regie voor de cliënt en aansluiting bij het normale
leven is daarbij het uitgangspunt. Om die reden is een bedrag per cliënt ter beschikking
gesteld. De besteding daarvan werd overgelaten aan het Team voor Persoonlijke Zorg: de
cliënten/bewoners, de familie/mantelzorg, de vrijwilligers en de medewerkers.
Het project Mentaal Welbevinden, nadrukkelijk geprioriteerd door de cliëntenraad en van
het gelijknamige Ontwikkelplan, is in verschillende deelprojecten onderverdeeld. Binnen
deze thema’s ligt de nadruk op deskundigheidsbevordering (informatie, onderzoek,
educatie en scholing).
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e. Aandacht voor levensvragen
Eind 2017 vond met het Zorgkantoor en in aanwezigheid van CCR, OR, VAR, MT en RvB de
evaluatie plaats van de verantwoording en resultaten van de inzet extra middelen
Waardigheid en Trots. In september 2017 is wederom een Aanvraag Extra middelen
Waardigheid & Trots 2018 bij het Zorgkantoor ingediend. Begin 2018 houdt de landelijke
Taskforce slotbijeenkomsten en bespreekt de resultaten en het vervolg.

4.6

Leiderschap, Governance en Management

In de besturingsfilosofie staan de kernwaarden en het leiderschap goed beschreven. De
Raad van Bestuur werkt samen met de VAR/ MAR/ OR en Cliëntenraad. De OR heeft eens
per jaar een overleg met Raad van Toezicht. Hierin wordt inzicht gegeven in de situatie
van TMZ.
Om feeling te houden met de werkvloer en te weten wat er speelt werkt de Raad van
Bestuur iedere maand mee in een team. Hiervan wordt door de bestuurders een BLOG
bijgehouden, welke terug is te vinden op de intranetportal ‘MijnTMZ’.

4.7

Personeelssamenstelling

TMZ onderscheidt zich met bevlogen medewerkers en vrijwilligers die met liefde zorgen
voor de cliënten/bewoners van TMZ. Medewerkers zijn zich steeds meer bewust van hun
waarde, ze zijn trots op hun werk en hebben vertrouwen in de toekomst. Met deskundig
personeel en met ruimte voor leren & ontwikkelen. Met voldoende bevoegd en bekwaam
personeel wordt kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg geleverd. TMZ kan aantonen
voldoende gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. Er zijn voldoende intervisie,
scholing, reflectie en feedback gesprekken. TMZ werkt met niveau 3, 4 en 5. Op alle
locaties zijn tijdens intensieve zorgmomenten twee zorgverleners beschikbaar. Daar waar
één zorgverlener werkt zal, indien nodig, een zorgverlener extra ingeschakeld worden. De
zorgverlener kent de cliënten op de woongroep. Er is altijd een BIG geregistreerde
zorgverlener in de nabijheid. De specifieke kennis is altijd aantoonbaar aanwezig ofwel
iedereen is binnen 24 uur geschoold.
4.8

Kwaliteitsbeleid t.a.v. medewerkers

Kwaliteitsregister V&V
Het kwaliteitsregister V&V is een landelijk instrument voor verpleegkundigen en
verzorgenden om transparant aan te tonen dat ze bekwaam zijn en blijven voor een veilige
zorgverlening aan patiënten, bewoners en cliënten.
In de jaarrapportage Kwaliteitsregister V&VN 2018 staat informatie over de stand van
zaken rond de implementatie van het kwaliteitsregister per november 2018.
Het gebruik van het register blijkt voldoende: 1044 van de in totaal 1215 collectief
deelnemers voeren scholingen op in hun digitale portfolio.
kpmg
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Algemeen
Totaal aantal deelnemers collectief
Aantal deelnemers met
basislidmaatschap van V&VN
Aantal herregistraties in het
Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals laatste 12 maanden
Aantal herregistraties in het
Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals komende 12
maanden
Kwaliteitsregister V&V
Totaal aantal aanmeldingen voor het
Kwaliteitsregister V&V
Aantal aanmeldingen die het
reglement Kwaliteitsregister V&V nog
moeten accepteren
Aantal geregistreerden in
Kwaliteitsregister V&V
verdeeld in verpleegkundige /
verzorgenden
Aantal geregistreerden met een
deskundigheidsgebied

Aantal geregistreerden dat minimaal 1
scholing
heeft opgevoerd
Totaal aantal opgevoerde
geaccrediteerde punten
Totaal aantal opgevoerde punten
Overige Deskundigheidsbevorderende
Activiteiten (ODA’s)

1215
1214
167
410

1173
101

273/798
Deskundigheidsgebied Continentie Zorg: 3
Deskundigheidsgebied GGZ: 3
Deskundigheidsgebied Intensive Care: 1
Deskundigheidsgebied Neuro: 1
Deskundigheidsgebied Palliatieve Zorg: 18
Deskundigheidsgebied Praktijkverpleegkunde: 3
Deskundigheidsgebied Revalidatie: 7
Deskundigheidsgebied Stoma Zorg: 3
Deskundigheidsgebied Verstandelijk
Gehandicapten Zorg: 1
Deskundigheidsgebied Wijkverpleegkunde: 3
Deskundigheidsgebied Wondzorg: 19
1044 (89,00%)
91893 (gem. 78 punten per deelnemer)
40036.00 (gem. 34 punten per deelnemer)

Overzicht V&VN: 02-11-2018

Het Kwaliteitsregister V&V is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van TMZ. Medewerkers
worden gefaciliteerd en gestimuleerd om hun deskundigheid op peil te houden en met het
kwaliteitsregister V&V laat TMZ zien dat er wordt vastgehouden aan de professionele norm
die is opgesteld door de beroepsgroep. Alle verpleegkundigen en verzorgenden beschikken
via het eigen digitale medewerkersportaal “Mijn TMZ” over een eigen “Mijn
leeromgeving”. Dit ondersteunt o.a. de aanmelding voor en de registratie van de gevolgde
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til en transfer, seksualiteit en intimiteit, bejegening, ouderenmishandeling, vrijheidbeperkende maatregelen en probleemgedrag. Alle trainingen en (online) cursussen binnen
TMZ zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Het beleid en de uitvoering van
het Kwaliteitsregister is belegd en geborgd bij de afdeling Leren & Ontwikkelen.
4.9

Gebruik van hulpbronnen

Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van
cliënten. TMZ draagt hieraan bij door samen te werken met de cliënt, informele zorg en de
zorgverlener. “Samen voor persoonlijke zorg”.
TMZ investeert gepast en doelgericht in zinnige en doelmatige hulpbronnen zoals:
 De gebouwde omgeving
 Technologische hulpbronnen
 Beschikbaar, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud van materialen en
hulpmiddelen
 Facilitaire zaken
 Financiën en administratieve organisatie
 Professionele relatie en samenwerkingsovereenkomsten met andere
zorginstellingen.
TMZ heeft 10 intramurale gebouwen. Vier ervan zijn in de laatste 10 jaren gebouwd. De
bouw verliep steeds soepeler omdat er gekeken werd naar de positieve en ook de
negatieve punten van de vorige bouw. D.m.v. het leren hiervan is de kwaliteit van elk
gebouw verbeterd en aangepast aan de behoefte van cliënten.
De technologie is in de loop der jaren vooruit gegaan. Met name heeft domotica een grote
vooruitgang geboekt.

4.10

Gebruik van informatie

Om de zorg goed te kunnen ondersteunen maakt TMZ gebruik van meerdere
informatiebronnen. Door te kunnen leren en verbeteren is er input nodig vanuit intern en
extern en van daar uit is het mogelijk om verantwoording af te kunnen leggen op basis van
managementgegevens. TMZ zorgt op verschillende manieren om aan informatie te komen
van de cliënten/ medewerkers/ mantelzorgers en vrijwilligers. Dit doen we door erkende
instrumenten in te zetten t.a.v. tevredenheidsonderzoeken.
In nov 2017 zijn tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd van de cliënt en mantelzorger. In
juni 2018 zijn de onderzoeken gedaan met medewerker en vrijwilliger. Uitslagen van
onderzoeken worden intern, maar ook extern vergeleken.
Op ervaringssite Zorgkaart Nederland scoren we goed. We hebben goede referenties en
reageren accuraat op eventuele vragen/ opmerkingen. De kwaliteitsinformatie in casu de
resultaten en bevindingen worden gedeeld in de organisatie.
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Het oordeel van cliënten
Onderwerp
Toelichting

Resultaten van cliënttevredenheidsonderzoek
In nov 2017 heeft TMZ deelgenomen aan een
cliënttevredenheidsonderzoek met ZorgDNA. Samen met de
cliëntenraad zijn er vragen opgesteld.

Zijn deze
gegevens het
afgelopen jaar
verzameld?
Wanneer en op
welke manier?
Wat waren de
belangrijkste
verbeterpunten?
Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?
Hebben de
verbeteracties
tot zichtbare
verbeteringen
geleid? Zo ja,
tot welke? Zo
nee, waarom
niet?
Conclusies

In de periode november - december 2017 heeft een CQ voor bewoners
plaats gevonden.
In Q4 hebben we ingezet op ZorgkaartNederland.

Uit de cliënttevredenheid van ZorgDNA is de verbeteractie
“beschikbaarheid personeel” naar voren gekomen.
Actie van ZorgkaartNederland wordt nog geanalyseerd. (zie bijlage 2)
Is een plan opgemaakt en meegenomen in het kwaliteitsplan 2018/
2019
Er is al duidelijk meer formatie gekomen. De formatie is niet alleen
uitgebreid met zorgmedewerkers maar ook met scholieren,
woonservice en gastenservice.

Clienttevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de
tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan te kunnen
brengen.

Het oordeel van medewerkers
Onderwerp
Toelichting

Resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoek
In juni 2018 heeft TMZ deelgenomen aan een
medewerkerstevredenheidsonderzoek van QDNA. Er zijn samen met
OR en HRM vragen opgesteld die relevant zijn voor TMZ.

Wat waren de
belangrijkste
verbeterpunten?
Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?
Hebben de
verbeteracties
tot zichtbare
verbeteringen
geleid? Zo ja,
tot welke? Zo
nee, waarom
niet?

Medewerkers zijn trots op de organisatie en hebben zeer veel
werkplezier. Aandachtspunten zijn de energie na een werkdag en de
balans tussen privé en werk.
Deze verbeterpunten worden meegenomen in het project Duurzame
inzetbaarheid. Tevens is er meer personeel aangenomen om de
medewerkers te ontlasten
Er is nog niet officieel gemeten maar door medewerkers wordt
ervaren dat er meer rust komt.
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Conclusies

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de
tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan de te kunnen
brengen.

Het oordeel van vrijwilligers
Onderwerp
Toelichting

Resultaten van vrijwilligersonderzoek
In juni 2018 heeft TMZ deelgenomen aan een
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Samen met de
vrijwilligerscoördinatoren zijn er vragen opgesteld die relevant zijn
voor TMZ.
De gemiddelde beoordeling was een 8.0. Het gemiddelde cijfer was
een 8.4.

Wat waren de
- Communicatie
belangrijkste
- Zorginhoudelijke informatie cliënten
verbeterpunten? - Scholingsbehoefte van vrijwilligers
Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?

Beleidsuitgangspunten 2019:
- Continuering introductiebijeenkomsten.
- Intensieve samenwerking met vakgroep Leren & Ontwikkelen met als
doel een breder aanbod van workshops/cursussen etc.
- Duidelijke rol van de coördinator vrijwilligerswerk binnen de teams
(TvPZ) voor een goede afstemming aangaande de wensen en
verwachtingen van vrijwilligers betreffende de communicatie en
zorginhoudelijke informatie  Samen optrekken,
verantwoordelijkheid nemen en aanspreekcultuur creëren.

Hebben de
verbeteracties
tot zichtbare
verbeteringen
geleid? Zo ja,
tot welke? Zo
nee, waarom
niet?
Conclusies

De beleidsuitgangspunten 2019 worden tijdens de beleidsdag met
Coördinatoren Vrijwilligerswerk en de Vrijwilligersraad in september
2019 geëvalueerd.
- Voor 2019 zijn verschillende scholingen gepland, waaronder Veilige
Publieke Taak; Onbegrepen gedrag; Beweegstimulering en Hygiëne.
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de
tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan de te kunnen
brengen.

Het oordeel van mantelzorgers
Onderwerp

Resultaten van mantelzorgonderzoek

Toelichting

In nov 2017 heeft TMZ na twee jaar weer deelgenomen aan een
mantelzorgtevredenheidsonderzoek.
Bureau ZorgDna heeft vragen opgesteld waarmee de tevredenheid
KPMG Audit
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Wat waren de
Betrokkenheid mantelzorgers vergroten.
belangrijkste
verbeterpunten?
Tot welke
verbeteracties
heeft dit geleid?

Project samenwerken in het netwerk zal ondersteuning geven. Dit is
beschreven in het kwaliteitsplan 2018.

Hebben de
verbeteracties
tot zichtbare
verbeteringen
geleid? Zo ja,
tot welke? Zo
nee, waarom
niet?

Er is aandacht gegeven aan de mantelzorgers tijdens de
mantelzorgdag.

Conclusies

Mantelzorgtevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de
tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan de te kunnen
brengen.
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Het gebruik van Zorgkaart Nederland
Onderwerp

Resultaten van Zorgkaart Nederland

Toelichting

Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse
gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met
elkaar. Dit gebeurt door middel van het geven van cijfers over
onderwerpen zoals 'afspraken', 'behandeling', 'luisteren' en
'accommodatie', het beantwoorden van vragen zoals 'zou u deze
organisatie aanbevelen?' en een vrije ruimte om de opgedane
ervaringen te beschrijven. Het doel van Zorgkaart Nederland is om
cliënten en familieleden op basis van onafhankelijke ervaringen
waardevolle informatie te geven om een goede keuze voor passende
zorg te maken. Daarnaast geeft het zorgorganisaties inzicht in hun
eigen prestaties.

Zijn deze
gegevens het
afgelopen jaar
verzameld?
Wanneer en op
welke manier?

Gegevens worden verzameld en komen bij de afdeling PR binnen
zodra er iemand een reactie heeft gegeven op Zorgkaart Nederland.
Daarnaast krijgen de leidinggevenden van de betreffende afdelingen
een notificatie. De medewerkers stemmen een eventuele reactie op
een beoordeling af met de afdelingshoofden.

Stand van zaken

Er worden steeds meer reacties op Zorgkaart Nederland geplaatst.
We blijven dit stimuleren zodat we op de hoogte blijven van onze
eigen prestaties.
Terugblik: TMZ op ZorgkaartNederland 2018
Afgelopen jaar was een goed jaar wat de waarderingen op
ZorgkaartNederland betreft. In 2018 hebben maar liefst 264 mensen
een waardering geplaatst over TMZ. En dat niet alleen, het
gemiddelde cijfer lag in 2018 weer hoger, namelijk op een 8,9. Dat
heeft ervoor gezorgd dat TMZ momenteel een 8,7 scoort op
ZorgkaartNederland én dat 96% van de beoordelaars TMZ aanbeveelt.
In een laatste rapport van ZorgkaartNederland is te lezen dat het
gemiddelde rapportcijfer dat wordt gegeven een 7,9 is en dat 92% van
de mensen een instelling aanbeveelt. De cijfers van TMZ liggen dus
flink boven het gemiddelde, iets waar we met recht trots op mogen
zijn.
Alle beoordelingen zijn eenvoudig te bekijken op
Zorgkaartnederland.nl.
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TMZ is onder meer door de volgende “derden” beoordeeld:
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Zorgorganisaties zijn op basis van de volgende informatie ingedeeld in risicoklassen: de
jaarlijkse zogenaamde “uitvraag risico indicatoren”, meldingen van calamiteiten (en de
wijze waarmee de zorgaanbieder daar vervolgens mee omgaat), Clienttevredenheid/
Zorgkaart Nederland en de Jaarverantwoording Zorg.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concentreert haar toezicht op de
zorgorganisatie met een hoog risicoprofiel.
De IGJ heeft TMZ ingedeeld bij de zogenaamde “laag risico organisaties”. Om die reden
heeft TMZ geen bezoek gehad van de IGJ.
Het Waarborgfonds
Het waarborgfonds heeft TMZ beoordeeld en TMZ voldoet aan de eisen die door het WFZ
gesteld worden. TMZ heeft borging gekregen op een hypothecaire lening voor de
nieuwbouw van een verpleeghuis in Almelo (Het Weggeler). Het waarborgfonds heeft
beoordeeld dat TMZ voldoet aan de (strenge) financiële eisen. De borging betekent dat
TMZ een fors lagere rente hoeft te betalen op de lening.
Het Zorgkantoor
Het Zorgkantoor heeft geoordeeld dat TMZ ook in 2018 ingedeeld bleef in de A categorie
en tot de beste zorgaanbieders behoorde van de regio Twente. Dat werd ook dit jaar
bevestigd na aanvullend onderzoek naar de differentiatie items. Het Zorgkantoor
beoordeelde TMZ op basis van de mate waarin voldaan werd aan de 30 nieuwe
differentiatie items V&V als beste. Het Zorgkantoor heeft TMZ o.a. beoordeeld op kwaliteit
van zorg, deskundigheid personeel (ontwikkeling/scholing/leerbedrijf), beschikbaarheid en
toegankelijkheid van een elektronisch zorgdossier, inzet van technologie in de zorg, score
op cliënt tevredenheid, score op medewerker tevredenheid, gebruik van de Menzis Zorg
Atlas en Zorgkaart Nederland, zorg bieden aan complexe doelgroepen, actieve deelname
aan regionale expertise/keten netwerken, levering maatwerk begeleiding (WMO) en/of
Wijkverpleging, financiële gezondheid en administratieve prestaties.
TÜV Rheinland
Het nieuwe certificaat volgens de laatste ISO norm NEN-EN-ISO 9001:2015, is toegekend en
afgegeven tot 22 december 2020. Daarmee wordt voldaan aan de meest actuele eisen die
worden gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem van TMZ. Het certificaat is mede
een transparante bevestiging van betrouwbaarheid. De tussentijdse toetsing is door TÜV
Rheinland Nederland BV verplaatst van eind 2018 naar januari 2019.
TMZ is bovendien permanent gedurende het jaar op vele vlakken getoetst en steeds
positief beoordeeld door meer dan de 50 contractpartners.
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4.11

Klachten

Inleiding
TMZ heeft een stappenplan voor wat betreft het omgaan met klachten. Een essentieel
uitgangspunt hierbij is dat de professional in de gelegenheid wordt gesteld de klacht aan
te horen en verbetermaatregelen te nemen.
De stappen zijn:
1.
2.
3.
4.

Medewerker(s) waar de klacht/onvrede betrekking op heeft eerst in de gelegenheid
stellen corrigerende maatregelen te treffen.
Onvrede hoeft niet altijd te leiden tot een klacht. De klachtenbemiddelaar/
onderzoeker brengt zo mogelijk partijen tot elkaar.
De klagers willen vaak de klacht niet ‘groter’ maken dan noodzakelijk en vragen de
klachtenbemiddelaar de klacht te behandelen.
De klacht wordt behandeld door een externe klachtencommissie.

Resultaat klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling 2018
Onderwerp
Klachten cliënten
Toelichting

Klachten van cliënten die intramuraal verblijven en ook
cliënten Wijkverpleging kunnen worden gemeld bij de
klachtenfunctionaris van TMZ. Klachten kunnen betrekking
hebben op medewerkers, hun werktijd, manier van werken.
De klachten kunnen per brief of e-mail worden gemeld.
Melding kan via de website van TMZ of via het secretariaat.
Klachten worden vertrouwelijk en desgewenst anoniem
behandeld. Klachten worden meteen door de
klachtenfunctionaris gemeld bij de verantwoordelijk
manager.
In de meeste gevallen worden wensen van cliënten
besproken met de betreffende zorgverleners en wordt
samen gezocht naar een manier om aan de wensen tegemoet
te komen.

Zijn deze gegevens het
afgelopen jaar
verzameld? Wanneer en
op welke manier?
Wat waren de
belangrijkste
verbeterpunten?

Tot welke verbeteracties
heeft dit geleid?

Hebben de
verbeteracties tot
zichtbare verbeteringen

Ja, klachten zijn geregistreerd in MS Word-bestand
“Registratie klachten en afhandeling 2018 .
In totaal betrof het 7 klachten.


Hiaten en misverstanden in de communicatie
speelden bij de meeste klachten een belangrijke rol.
Met name in het contact tussen bewoners en
verzorging.
 Tijdgebrek bij verzorgenden.
 Bejegening en communicatie tussen verzorgenden en
bewoners is een terugkerend aandachtspunt in
werkoverleggen;
 Cursus communicatie
 Werkprocessen worden kritisch bekeken en zijn
onderwerp van bespreking in werkoverleggen. KPMG Audit
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geleid? Zo ja, tot welke?
Zo nee, waarom niet?
Conclusies

Gedane inspanningen leidden tot resultaat. Proces verliep
goed waardoor klachten samen werden opgelost.

Externe Klachtencommissie TMZ- ZorgAccent
De klachtencommissie TMZ-ZorgAccent bestond in 2018 uit 5 leden, te weten:
 De heer W.T.H. Visscher(voorzitter, per 23 okt. 2018)
 De heer J.W. Bollen (vicevoorzitter)
 De heer S. Tol
 De heer J.A.J.M. van Dun (tot 23 okt. 2018)
 De heer B.F.A. Weiden
 De heer E.R.E. Notenboom (per 23 okt. 2018).
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5. Financiële informatie
5.1

Algemeen

TMZ heeft een goed 2018 achter de rug. De bedbezetting was boven begroting en ook de
wijkverpleging heeft een jaar achter de rug waar een verdere professionalisering heeft
plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de wijkverpleging van TMZ kan voldoen aan de
doelmatigheid eisen van verzekeraars.
Dit is een groot compliment voor alle medewerkers in de wijk.
Het adequaat bewaken van de verschillende contracten heeft er in 2018 toe geleid dat
verschillende omzetplafonds door zorgverzekeraars naar boven zijn bijgesteld. Bijna alle
zorg die door TMZ in 2018 is geleverd wordt dan ook betaald door de zorgverzekeraars.
Omzet en resultaat
De omzet over 2018 bedroeg € 95,4 miljoen, de omzet is ten opzicht van 2017 gestegen
met € 5,1 miljoen.
Bij een omzet van € 95,4 miljoen is een positief resultaat behaald van € 7,5 miljoen.
In dit resultaat zijn eenmalige baten ter grootte van € 1,2 miljoen verwerkt waarbij het
grootste deel betrekking heeft op het vrijvallen van een deel van de WGA voorziening
ad. € 0,9 miljoen.
Het genormaliseerde resultaat komt uit op een bedraag van € 6,6 miljoen.
2018 is een jaar geweest waarbij erg veel energie is gestoken om voldoende medewerkers
aan te trekken voor de extra gelden die vanuit het kwaliteitskader beschikbaar zijn
gesteld. Geconcludeerd kan worden dat het in 2018 niet gelukt is om deze extra gelden
volledig aan te wenden t.b.v. het aantrekken van extra medewerkers. In 2019 zullen deze
extra middelen wel besteed moeten worden omdat ze anders ook niet beschikbaar worden
gesteld aan TMZ.
Solvabiliteit en liquiditeit
TMZ is een maatschappelijke organisatie met een publieke functie. Het eigen vermogen
van TMZ wordt ingezet om het verlenen van zorg te faciliteren c.q. mogelijk te maken en
om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.
De eigen vermogen positie wordt uitgedrukt in een solvabiliteitpercentage om inzicht te
geven. Stakeholders stellen ieder eisen aan de hoogte van het solvabiliteitspercentage.
Het eigen vermogen van TMZ (enkelvoudig) is op 31 december 2018 € 38,0 miljoen groot,
in 2017 was dit € 30,5 miljoen.
Het solvabiliteitspercentage kan verschillend berekend worden. TMZ heeft met de twee
onderstaande definiëringen te maken:
2018
2017
 Eigen vermogen t.o.v. het balans totaal
39,6%
34,2%
 Eigen vermogen t.o.v. de omzet
40,0%
34,1%
Het eigen vermogen t.o.v. het balans totaal neemt toe door de toevoeging van het
resultaat 2018, terwijl het balans totaal toeneemt met € 6,7 miljoen.
Deze afname is vooral ontstaan door een toename van de vlottende activa met name de
vordering uit hoofde van financieringstekort en een groei van de liquide middelen.
TMZ vindt de hoogte van het huidige eigen vermogen te hoog en de stijging van het eigen
vermogen zal aangewend worden t.b.v. nieuwe zorginitiatieven of aanpassingen vanKPMG
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verband met nieuwbouw omdat een deel van het bestaande vastgoed in Hengelo aan het
einde van zijn technische levensduur is.
Om nieuw te kunnen bouwen heeft TMZ minimaal een eigen vermogen nodig van 25% om
aan de eisen van financiers te kunnen voldoen. Een percentage eigen vermogen ter hoogte
van 30% wordt door TMZ als voldoende gezien.
5.2

Risico’s en onzekerheden

De financiering van de wijkverpleging vraagt de nodige aandacht in combinatie met de
eisen die zorgverzekeraars stellen aan de doelmatigheid van de zorg. Hierbij wordt niet
gekeken welke zorg benodigd is maar wordt gekeken naar de kosten per verzekerde. In
2018 is door zorgverzekeraar Menzis en concullega’s ZorgAccent, Zorggroep Sint Maarten,
Carint Reggeland Groep en TMZ samen een onderzoek uitgevoerd om duidelijk te krijgen
hoe de verschillen in zorgkosten per gemeente ontstaan.
Hierbij worden gemeenten met hoge zorgkosten vergeleken met gemeenten met lagere
zorgkosten. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geen antwoord kunnen geven op
bovenstaande vraag. Wel is door dit onderzoek duidelijk geworden dat er geen grote
verschillen zitten in het verlenen van zorg door de vier deelnemende zorgorganisaties.
Dit onderzoek heeft er dan ook niet toe kunnen leiden dat voor 2019 over andere vormen
van zorgcontractering met Zorgverzekeraar Menzis afspraken konden worden gemaakt.
5.3

Toepassing gedragscode

De Trivium Meulenbelt Groep past de principes uit de Zorgbrede Governancecode toe.
Voor een toelichting met betrekking tot deze code en de toepassing binnen TMG wordt
verwezen naar hoofdstuk 3, Bestuur en Toezicht.
5.4

Toekomst

TMZ heeft in zijn beleidsplannen staan dat ze iedere cliënt een eigen kamer gunt. Om dit
te realiseren is er voor de locatie Tubbergen een plan ontwikkeld van nieuwbouw en
renovatie. In 2018 is dit project gestart en het eerste deel van de nieuwbouw wordt in
april 2019 in gebruik genomen. De verwachting is dat de totale ver- nieuwbouw in de
eerste helft van 2020 wordt afgerond.
Voor de locatie het Meulenbelt in Almelo is een groot ver- en nieuwbouw plan in
ontwikkeling. Medio 2019 zal gestart worden met de eerste bouwwerkzaamheden.
In Hengelo wordt op dit moment gezocht naar een locatie in het centrum van Hengelo om
onze bewoners de mogelijkheid te gunnen om van de binnenstad gebruik te kunnen maken.
Deze locatie is geen uitbreiding maar een vervanging van bestaande “verouderde” panden.
Door het opstellen van ondernemingsplannen per locatie worden behoeften en
ontwikkelingen op iedere locatie afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
TMZ werkt met teams voor persoonlijke zorg, de komende jaren willen we alle
medewerkers faciliteren om dit te bereiken. Het doel is dat TMZ cliënten persoonlijke zorg
biedt. Dat is de passie van de zorgprofessionals van TMZ. Om dit te kunnen bieden is het
belangrijk dat cliënten en zorgprofessionals samen een relatie opbouwen en met elkaar in
gesprek blijven over wederzijdse behoeften en verwachtingen. Bij het bieden van
KPMG Audit
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De komende jaren zal TMZ steeds meer geld beschikbaar stellen aan de teams, zodat de
teams kunnen zoeken naar de invulling van de optimale zorgbehoefte voor de cliënt.
Voor 2019 heeft TMZ er voor gekozen om de begroting te sluiten met een klein overschot
van 0,2 miljoen.
Het aantrekken van voldoende personeel voor intramuraal om de extra middelen in het
kader van het kwaliteitskader te borgen zal in 2019 permanente aandacht vergen. Voor
extramuraal zal het een uitdaging zijn om voldoende personeel te krijgen en te behouden.
Voor zowel intra- als extramuraal geldt dat het binden en boeien van medewerkers
essentieel is voor de komende jaren.
Door middel van o.a. het project Teams voor Persoonlijke Zorg, het project duurzame
inzetbaarheid en door volop in te zetten op scholing voor medewerkers is de verwachting
dat TMZ de kwaliteit van zorg kan borgen. Deze kennis is noodzakelijk om in te kunnen
spelen op de steeds zwaarder en complexer wordende zorg, maar ook om in te kunnen
spelen op de toenemende persoonlijke wensen van de bewoners intramuraal en
extramuraal.
De vraag naar zorg zal de komende jaren toenemen door de dubbele vergrijzing. Voor
intramuraal zijn hier middelen voor beschikbaar.
Hier staat echter tegenover, dat er geen zicht is op extra gelden voor onze medewerkers
die werkzaam zijn in de wijk. De komende jaren zal het een uitdaging blijven om ook daar
goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en daar kostendekkende tarieven voor
te ontvangen van verzekeraars.
Ook door de gemeenten worden steeds hogere eisen gesteld terwijl de gemeenten steeds
minder budget besteden aan de WMO dagactiviteiten.
Ook hier is het een uitdaging om een manier van organiseren te ontwikkelen die minimaal
kostendekkend is met dito tarieven.
Alle hierboven vermelde uitdagingen zullen er toe leiden dat ook het jaar 2019 weer een
jaar zal worden met veel dynamiek.
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1
2
3

216.825
73.079.652
0
73.296.477

247.800
72.304.862
0
72.552.662

5

0

0

6
7
9

4.864.661
6.305.499
16.669.718
27.839.877

2.314.940
5.948.097
13.579.846
21.842.883

101.136.354

94.395.545

31-dec-18
€

31-dec-17
€

183
1.021.000
37.011.489
3.390.707
41.423.379

183
1.848.738
28.588.481
3.442.374
33.879.776

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen

11

1.219.109

2.258.995

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

43.464.539

46.202.605

6
5
13

0
684.948
14.344.379
15.029.327

0
727.445
11.326.724
12.054.169
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Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref.

2018
€

2017
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

16

91.747.495

85.205.457

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

17

1.424.745

2.147.609

Overige bedrijfsopbrengsten

18

2.263.482

2.931.776

95.435.722

90.284.842

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

64.334.072

62.199.729

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

3.582.343

3.502.846

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

0

1.247.853

Overige bedrijfskosten

23

17.917.396

20.857.892

Som der bedrijfslasten

85.833.811

87.808.320

BEDRIJFSRESULTAAT

9.601.911

2.476.523

-2.058.308

-2.156.347

7.543.603

320.175

2018
€

2017
€

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve huiskamers Borne
Bestemmingsreserve innovatie in de wijk
Bestemmingsreserve Plan Almelo Zuid
Bestemmingsreserve bouwkundige aanpassingen
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve oud-Trivium
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves

0
0
-400.539
-400.448
-26.751
-63.973
8.423.008
kpmg
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621.000
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0
0
0
0
-702.071
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

2018
€
9.601.911

20
21
11
18

3.582.343
0
-1.039.886
0

2.476.523

3.502.846
1.247.853
1.736.848
0
2.542.457

Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

-42.497
-322.901

-28.734
865.044

6
13

-2.549.721
3.182.424

-2.347.274
-5.703.006
267.305
12.411.674

24
24
24

80.434
-2.173.243
0

2
1
3
3

-2.139.556
-389.457

-1.592.831
0
0
0
-4.326.158

12
12
13

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

102.495
-2.242.051
0

-4.326.158
0
0
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Kortlopend bankkrediet

-7.213.970
1.750.100

-2.092.810
10.318.864

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

6.487.547

5
7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9
9

2017
€

€

0
-2.902.834
0

-1.592.831

0
-2.902.199
0
-2.902.834

-2.902.199

3.089.872

-4.884.487

13.579.846
16.669.718
3.089.872

18.464.333
13.579.846
-4.884.487
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Trivium Meulenbelt Groep is statutair (en feitelijk) gevestigd te Borne, op het adres Dijkhuis 1, 7622 CM en is geregistreerd
onder KvK-nummer 08151405.
De belangrijkste activiteiten zijn het aanbieden van verpleging, behandeling, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding en
persoonlijke verzorging .
Groepsverhoudingen
Stichting Trivium Meulenbelt Groep te Borne staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht
van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:
Naam

Statutaire zetel

Zeggenschap

Opgenomen in consolidatie

Stichting Trivium MeulenbeltZorg
Stichting het Zwaantje
Stichting Zorgcontinuüm Twente Noord
Stichting De Groene Brug

Borne
Hengelo
Almelo
Borne

Volledig
Volledig
Volledig
Volledig

ja
ja
ja
ja

De enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van Stichting Trivium MeulenbeltZorg.
De jaarrekening is opgesteld in Euro's.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655,
titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT).
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie,worden aangemerkt als
verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.
- Tussen de verschillende instellingen worden kosten en opbrengsten via een rekening-courantverhouding verrekend.
- De aard van de verbondenheid tussen de verbonden partijen is gelegen in de samenstelling van het bestuur.
VVE 't Haarhuus is een verbonden partij die niet wordt geconsolideerd. TMG en Mijande hebben een bestuurlijk
belang in de VVE en er vinden geen significante transacties met de verbonden partijen plaats.
De transacties met deze partij hebben onder normale marktomstandigheden plaatsgevonden.

De bestuurders en toezichthouders zijn tevens aan te merken als verbonden partij en er hebben geen transacties plaatsgevonden.
Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Trivium Meulenbelt Groep zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep
behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de
centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en
de resultaatbepaling van Stichting Trivium Meulenbelt Groep.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen zijn volledig in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen worden
geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële
waarden.
Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening
Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 (met uitzondering van
afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten
verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als
die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde
gegeven in de toelichting op de ‘financiële instrumenten’. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar
de behandeling per balanspost.
De zorginstelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties
door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges.

Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Voor
het ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Trivium
Meulenbelt Groep zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting)
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet
anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Gebruik van schattingen
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.
(Im)Materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
Als moment van start afschrijving is gekozen voor het boekjaar opvolgend op het jaar van investering.
De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in het boekjaar waarin deze zich voordoen.
Voor vastgoed voor verhuur wordt uitgegaan van een restwaarde van 50%.
Financiële Vaste activa
De vordering op de NZA m.b.t. de boekwaarde aanloopverliezen, aanloopkosten, leningskosten over voorgaande jaren
volgens de huidige bekostigingssystematiek is opgenomen onder de financiële vaste activa.
Deze wordt gewaardeerd tegen een geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode, vermindert met
bijzondere waardeverminderingen.
Bijzondere waardemindering
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen
of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden.
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken
met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen,
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke
nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Stichting Trivium Meulenbelt Groep heeft voor de gehele vastgoedportefeuille (vastgoed in eigendom en gehuurd vastgoed)
bedrijfswaarde geen berekeningen opgesteld aangezien hier geen aanleiding / trigger voor is.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs
van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC / DBC-zorgproduct indien deze lager is. De productie van
het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar
openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden en gewaardeerd tegen
nominale waarde. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden.
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserves
Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd voor specifieke doelen. De beperkte bestedingsmogelijkheden van de
bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald; het betreft geen verplichtingen. Het bestuur kan deze beperkingen zelf opheffen.
Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn
om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans
opgenomen, indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Voorziening jubileumverplichtingen
Bij het bepalen van de voorziening voor jubileumuitkeringen is rekening gehouden met de gemiddelde blijfkansen en opgebouwde rechten.
Met toekomstige loonstijgingen van 1% is rekening gehouden, eveneens is de voorziening contant gemaakt tegen een disconteringsvoet
van 2% (2017 : 2%) dit is gekoppeld aan actuele marktrente en verschilt van jaar tot jaar.
Voorziening WGA
De voorziening WGA heeft betrekking op de betalingsverplichting voor een periode van 10 jaar die TMZ heeft voor medewerkers die in de
WGA komen. De voorziening is berekend op basis van een inschatting van de instroom in de WGA per 31 december 2018.
Schulden
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 aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Personele kosten
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt
verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de betaalde bedragen de verschuldigde
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Pensioenen
Stichting Trivium Meulenbelt Groep heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het bedrijfstak pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Stichting Trivium Meulenbelt Groep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Trivium Meulenbelt Groep heeft daarom
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn bedraagt 97,5% december 2018 (bron:
website www.pfzw.nl d.d. 17-2-2019)).
Naar de stand van ultimo december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101,1%. Het pensioenfonds voorziet geen
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

De aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de resultatenrekening verantwoord en, voor zover de aan
het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

5.1.4.4. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze
geldmiddelen is gemaakt. Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de ontvangen en betaalde rente is
uitgegaan van de werkelijke kasstromen.
5.1.4.5 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening van Stichting Trivium Meulenbelt Groep is één segment toegepast, zijnde:
- VVT
Dit is in overeenstemming met interne rapporteringsstructuur.
5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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.
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Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen
Kosten van ontwikkeling
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom
Kosten van goodwill die van derden is verkregen
Vooruitbetalingen op immateriële activa

216.825
0
0
0
0

247.800
0
0
0
0

Totaal immateriële vaste activa

216.825

247.800

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

247.800
0
0
30.975
0
0
0

278.775
0
0
30.975
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

216.825

247.800

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.6.

2. Materiële vaste activa
31-dec-18
€

31-dec-17
€

Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Semi Permanente gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Bouwrente
Onderhanden projecten
Trekkingsrechten
Instandhouding
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering

4.951.708
110.954
44.203.227
0
401.674
14.751.354
50.304
4.495.051
1.043.244
985.310
1.483.576
603.239
10

4.951.708
125.427
45.412.270
0
436.316
15.903.623
79.813
452.146
1.301.161
1.269.337
1.915.684
457.366
10

Totaal materiële vaste activa

73.079.651

72.304.862

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

72.304.862
4.326.158
0
3.551.368
0
0
0
0

75.431.755
1.592.831
0
3.437.800
1.247.853
0
0
34.071

Boekwaarde per 31 december

73.079.652

72.304.862

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder
5.1.7.
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Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vordering NZA inzake :
Aanloopkosten
Aanloopverliezen
Boete rente

0
0
0

0
0
0

Totaal financiële vaste activa

0

0

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Af : afschrijvingen
Af : desinvesteringen

0
0
0

0
0
0

Boekwaarde per 31 december

0

0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder
5.1.8.
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Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Onderhanden werk DBC's / DBC zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk

385.189
-1.070.137
0

472.443
-1.070.137
-129.751

-684.948

-727.445

Totaal onderhanden werk

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ
t/m 2015
€

2016
€

2017
€

2018
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

0

2.314.940

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
0

0
-2.314.219
-2.314.219

4.863.940

4.863.940
0
-2.314.219
2.549.721

Saldo per 31 december

0

0

721

4.863.940

4.864.661

c

a

2.314.940
4.863.940

Stadium van vaststelling (per erkenning):

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

31-dec-18
€

31-dec-17
€

4.864.661
0
4.864.661

2.314.940
0
2.314.940

31-dec-18
€

31-dec-17
€

73.728.584
68.864.644

64.885.241
62.570.301

4.863.940

2.314.940
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Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa

2.029.721
676.020
31.771
2.993.255
574.732

1.291.833
701.812
31.742
3.832.932
89.778

Totaal debiteuren en overige vorderingen

6.305.499

5.948.097

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 50.048 (2017: € 48.632).
De vorderingen hebben overwegend een looptijd korter dan 1 jaar.
Onder de nog te ontvangen bedragen is een bedrag van € 2.218.728 inbegrepen wegens omzet die nog gefactureerd moet
worden.
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Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen

16.656.490
13.228

13.568.884
10.962

Totaal liquide middelen

16.669.718

13.579.846

Toelichting:
Bij de ING-bank kan worden beschikt over een rekening-courant krediet van € 2.000.000 ter financiering van het werkkapitaal. De liquide
middelen staan vrij ter beschikking van TriviumMeulenbeltZorg.
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Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
10. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

183
1.021.000
37.011.489
3.390.707

183
1.848.738
28.588.481
3.442.374

Totaal groepsvermogen

41.423.379

33.879.776

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2018
€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Resultaatbestemming
€

Kapitaal

183

183

Totaal kapitaal

183

0

0

183

Saldo per
1-jan-2018
€
1.848.738

Resultaatbestemming
€
-827.738

Overige
mutaties
€
0

Saldo per
31-dec-2018
€
1.021.000

1.848.738

-827.738

0

1.021.000

Reserve aanvaardbare kosten

Saldo per
1-jan-2018
€
28.588.481

Resultaatbestemming
€
8.423.008

Overige
mutaties
€
0

Saldo per
31-dec-2018
€
37.011.489

Totaal bestemmingsfondsen

28.588.481

8.423.008

0

37.011.489

Saldo per
1-jan-2018
€
3.378.401
63.973

Resultaatbestemming
€
12.306
-63.973

Overige
mutaties
€
0
0

Saldo per
31-dec-2018
€
3.390.707
0

3.442.374

-51.667

0

3.390.707

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves
Totaal bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves
Overige reserves
Totaal algemene en overige reserves

Toelichting:
De volgende bestemmingsreserves zijn door het bestuur ingesteld (zie voor doelstelling omschrijving) :
Bestemmingsreserve automatisering € 100.000,Bestemmingsreserve verbouw huiskamers Borne € 621.000,Bestemmingsreserve innovatie in de wijk € 300.000,-
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Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling
Herwaardering materiële vaste activa
Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
onderdeel van het groepsvermogen
Totaalresultaat van de instelling

31-dec-2018
€

31-dec-2017
€

7.543.603

320.175

0

0

7.543.603

320.175
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
11. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2018
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2018
€

- Voorziening jubileumuitkeringen
- Voorziening WGA

595.448
1.663.547

0
206.519

77.990
331.570

42.649
794.196

474.809
744.300

Totaal voorzieningen

2.258.995

206.519

409.560

836.845

1.219.109

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Schulden aan banken

43.464.539

46.202.605

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

43.464.539

46.202.605

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

49.104.804
0
2.902.834

52.007.003
0
2.902.199

Stand per 31 december

46.201.970

49.104.804

2.737.431

2.902.199

43.464.539

46.202.605

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
De voorziening is overwegend langlopend van aard.

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

2.737.431
43.464.539
33.269.792

2.902.199
46.202.605
35.831.963

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Zie ten aanzien van de verstrekte zekerheden ook de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Met betrekking tot de ING leningen met een hoofdsom van € 23,5 en € 5,3 mln is bepaald dat een omzetratio
van tenminste 10% moet zijn. Bij een daling onder de 15% vindt aanpassing van de rente plaats.
TMG heeft een ratio van
43,4 %

De reële waarde van de leningen is € 50.500.000
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden
Nog te betalen kosten
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva

1.612.161
2.737.431
1.337.205
565.601
0
2.133.524
1.718.314
2.771.185
1.221.694
247.262

971.457
2.902.199
1.248.538
354.645
1.199
61.945
1.828.501
2.687.332
983.600
287.307

14.344.379

11.326.724

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
Onder overige schulden is een post met betrekking tot transitiemiddelen opgenomen van € 2.000.406,- .

14. Financiële instrumenten

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik
wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling
heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Financiële instrumenten
TMZ maakt gebruik van rentederivaten om de variabiliteit van toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebetalingen van
drie leningen af te dekken. TMZ maakt gebruik van Interest Rate Swaps (IRS). Hierbij ontvangt TMZ een variabele rente
van de tegenpartij en betaalt TMZ een vaste rente. De looptijd van de leningen betreft 10 jaar. De marktwaarde per
31-12-2018 van de IRS bedraagt in totaliteit € 2.004.097,- negatief. In november 2016 is de rente vastgezet op 0,94% met
ingang van 1 oktober 2019 tot 1 juli 2026.
Reële waarde per categorie financiële derivaten
Per 31 december 2018 bezit stichting het Zwaantje renteswaps met een reële waarde van € 194.125 negatief.
Per 31 december 2018 bezit stichting TMZ renteswaps met een reële waarde van € 1.809.972 negatief.
Renterisico's
Rente-instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele renteposities.
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15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Met de woningbouwvereniging St. Joseph in Almelo is een aangepaste huurovereenkomst gesloten voor de locatie
Bornerbroek Theresiahof. In 2018 is de totale huurverplichting € 251.176 .
De jaarlijkse huurpenningen komen overeen met de bedragen die door de overheid in NHC
(normatieve huisvestingscomponent) zijn bepaald. Hierdoor wordt geen financieel risico gelopen.
Met de Stichting Ziekenhuisgroep Twente is een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van de afdeling De Horst.
De huur inclusief servicekosten bedraagt op dit moment € 136.647,- per jaar.
Het aantrekken van door het WaarborgfondsZorg geborgde leningen impliceert een obligoverplichting van € 681.620,-.
maximaal 3% op het openstaand saldo per 31-12-2018.
Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt een recht van eerste hypotheek ad. € 1.700.000 op appartementsrecht aan
het Dijkhuis 1 te Borne.
Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt een recht van eerste hypotheek ad. € 6.050.000 op appartementsrecht aan
de oranjestraat te Westerhaar- Vriezenveensewijk.
Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door de kredietnemer en Stichting 't Zwaantje.
Een negative pledge pari passu cross default verklaring.
Een Borgtocht van WFZ t.b.v. lening ING nr. 67.39.20.178 en 67.26.45.327 en 68.40.38.633.
Een positieve negatieve hypotheekverklaring groot € 23,5 mln op het onroerend goed boerhaavelaan 85 in Hengelo.
Nog te vestigen zekerheden
Een positieve negatieve hypotheekverklaring op het nieuwbouw onroerend goed te westerhaar- vriezenveensewijk.
Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt op een gezamenlijke bankhypotheek van € 73.100.000 de volgende
locaties : smaragdstraat/bornsestraat 0 in Almelo, Vriezeveenseweg 176 in Almelo, Bekenhuis 0 in Borne,
't Dijkhuis 1 in Borne, P.C. Borstlaan 10 in Hengelo OV, Eeshoflaan/Sportlaan 0 in Tubbergen, Oranjestraat 0 in
Vriezenveen en Koningsweg 24 in Vriezenveen.
Met betrekking tot de realisatie van infrastructuur bij het appartementencomplex Aadijk
is er een totale verplichting van € 678.300 inclusief BTW. Tot en met 2018 is
€ 354.388 betaald. De resterende verplichting bedraagt € 323.912 inclusief BTW.
Hiervan dient prijsindexering nog plaats te vinden.
TMZ is op 26 november 2018 lid van de coöperatie Thoez geworden.
Dit is een coöperatie die opgericht is samen met het ziekenhuis ZGT en de vvt organisaties Zorgaccent,CarintReggeland en
TMZ waarbij in eerste instantie de taken van het Medisch Technisch Handelen team in deze coöperatie zijn ondergebracht.
Met betrekking tot de realisatie van het zorgcomplex in Tubbergen
is er een totale verplichting van € 8.655.968 inclusief BTW. Tot en met 2018 is
€ 4.042.905 betaald. De resterende verplichting bedraagt € 4.613.063 inclusief BTW.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk
Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing
Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het
mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van
het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2017).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018.
TriviumMeulenbeltZorg is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende
verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per
31 december 2018.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Immaterieel
disagio
€
Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

309.750
0
61.950

Boekwaarde per 1 januari 2018

247.800

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

Totaal
€

€

€

€

309.750
0
61.950
0

0

0

0

247.800

0
30.975
0
0

30.975

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

€

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-30.975

0

0

0

0

-30.975

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

309.750
92.925

0
0

0
0

0
0

0
0

309.750
92.925

Boekwaarde per 31 december 2018

216.825

0

0

0

0

216.825

Afschrijvingspercentage
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2018

Grond
€

TerreinVoorzieningen
€

3.644.860

3.644.860

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

Gebouwen
€

Semi perm.
gebouwen
€

Verbouwingen
€

Installaties
€

289.451

58.318.471

0

692.834

164.024

15.792.388

0

125.427

42.526.083

0

14.473

1.166.369

Bouwrente
€

Onderhanden
projecten
€

SubTotaal
€

22.913.358

1.180.407

452.146

87.491.527

256.518

7.604.683

1.100.594

436.316

15.308.675

79.813

34.642

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

Totaal
Materiële
vaste activa
€

24.918.207

108.443.689
0
36.138.828

452.146

62.573.320

72.304.861

4.042.905

4.042.905
0
2.388.883
0
0

4.326.158
0
3.551.368
0
0

35.565

35.565
0
35.565

1.332.247
0
1.332.247

0
0
0
0
774.790

1.143.890

29.509

35.565

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-14.473

-1.166.369

0

-34.642

-1.143.890

-29.509

4.042.905

1.654.022

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.644.860
0
0

289.451
0
178.497

58.318.471
0
16.958.757

0
0
0

692.834
0
291.160

22.877.793
0
8.713.008

1.180.407
0
1.130.103

4.495.051
0
0

91.498.867
0
KPMG
27.271.525

Boekwaarde per 31 december 2018

3.644.860

110.954

41.359.714

0

401.674

14.164.785

50.304

4.495.051

64.227.342
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Trekkings
rechten
€

Instandhouding
€

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Automatisering
€

3
-7

15.322.948
0
10.383.919

10

4.939.029

283.253
0
1.109.923
0
0

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.158.341

3.589.905

4.895.346

4.857.180

2.320.568

2.979.662

679.353
0
226.516

Boekwaarde per 1 januari 2018

1.301.161

1.269.337

1.915.684

452.837

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

283.253
257.917

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

SubTotaal
€

284.027

432.108

135.871

0

726.546

570.136

0

0

726.546

570.136

0

0

1.296.682
0
1.296.682

0

0

0

0

0

0
0
0
0

-257.917

-284.027

-432.108

147.382

0

-826.670

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.158.341
0
5.115.097

2.863.359
0
1.878.049

4.325.210
0
2.841.634

962.606
0
362.387

3
0
-7

14.309.519
0
10.197.160

Boekwaarde per 31 december 2018

1.043.244

985.310

1.483.576

600.219

10

4.112.359

5,0%

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond
€

Gebouwen
€

Verbouwing
praktijk
€

Computer
apparatuur
€

Vakantie
woning
€

Installaties
€

Inventaris

Vervoer
middelen

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.306.848
0
0

3.187.397
0
301.210

271.865
0
271.865

88.123
0
88.123

97.075
0
97.075

670.359
0
75.411

0
0
0

7.547
0
3.018

5.629.214

Boekwaarde per 1 januari 2018

1.306.848

2.886.187

0

0

0

594.948

0

4.529

4.792.512

42.674

0

0

8.379

0

1.509

52.562
0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

SubTotaal

836.702

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-42.674

0

0

1.306.848
0
0

3.187.397
0
343.884

271.865
0
271.865

88.123
0
88.123

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2018

1.306.848

0

0

0
0

0
0

0
0

0

-8.379

0

-1.509

-52.562

97.075
0
97.075

670.359
0
83.790

0
0
0

7.547
0
4.527

5.629.214
0
KPMG
889.264

kpmg

2.843.513

0

0

0

586.569

0

3.020

5,0%

2,0%
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5,0%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA
NZA-FVA
€
Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

Boekwaarde per 1 januari 2018

0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

€

€

€

€

Totaal
€

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

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

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

0

0

0

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Boekwaarde per 31 december 2018

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingspercentage
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

%

€
NWB
BNG
BNG
ING
NWB
NWB
ING
ING
Rabobank
NWB
ING
ING
BNG
Aegon
ING
ING

Totaal

22-jul-96
1-feb-03
1-feb-03
21-jul-04
15-okt-07
1-apr-05
1-jul-04
1-dec-04
1-aug-06
1-aug-06
1-okt-09
1-okt-10
10-nov-14
30-okt-15
23-jun-09
1-okt-10

2.627.206
952.938
3.509.264
7.200.000
13.750.000
4.220.156
3.500.000
3.000.000
4.000.000
4.000.000
23.500.000
5.300.000
1.500.000
11.800.000
1.700.000
750.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
2017
2018
rente

22
21
20
10
30
31
20
20
10
20
10
31
10
20
10
31

onderhands
onderhands
onderhands
hypotecair
hypothecair
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands

6,93%
6,20%
4,33%
3,91%
4,77%
4,20%
4,29%
3,93%
4,16%
4,39%
4,47%
4,41%
1,08%
1,39%
4,47%
4,41%

€

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
over 5 jaar
in 2018
2018

€

€

120.025
45.378
350.926
0
9.166.668
2.518.481
0
0
0
1.800.000
17.233.334
4.239.992
1.050.000
10.620.000
1.360.000
600.000

49.104.804

120.025
45.378
175.463
0
458.333
136.134
0
0
0
200.000
783.333
176.668
150.000
590.000
42.500
25.000

0

2.902.834

€

Aflossingswijze

€

0
0
0
0
175.463
0
0
0
8.708.335
6.416.670
2.382.347
1.701.677
0
0
0
0
0
0
1.600.000
600.000
16.450.001 12.533.336
4.063.324
3.179.984
900.000
150.000
10.030.000
7.080.000
1.317.500 1.158.125
575.000 450.000

46.201.970

Resterende
looptijd in
jaren eind
2018

Aflos-sing
2019

Gestelde
zekerheden

€
0
0
1
0
19
18
0
0
0
8
21
23
6
16
31
23

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

33.269.792

0
0
175.463
0
458.333
136.134
0
0
0
200.000
783.333
176.668
150.000
590.000
42.500
25.000

Gemeentegarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ

Wfz

2.737.431
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

12.356.443
71.728.178
0
1.364.993
0
0
0
6.297.881
91.747.495

11.761.671
64.885.241
0
1.568.742
0
0
0
6.989.804
85.205.457

2018
€

2017
€

591.368
0
351.788
0
0
86.317
395.271

1.329.127
0
413.204
0
0
78.315
326.963

1.424.745

2.147.609

2018
€

2017
€

Overige dienstverlening
Overige opbrengsten

1.391.875
871.607

1.650.949
1.280.827

Totaal

2.263.482

2.931.776

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)
Overige zorgprestaties
Omzet DBC's / DBC zorgproducten
Totaal

17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Subsidies WLZ / Zvw-zorg
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal
Toelichting:
Onder opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) is o.a. het kortdurend eerste lijnsverblijf ad. € 3.292.195
(2017: € 3.324.638) opgenomen.

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten

49.285.599
7.871.681
4.023.258
1.794.931

47.703.171
7.590.671
3.870.113
1.904.748

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

62.975.469
1.358.604

61.068.704
1.131.025

Totaal personeelskosten

64.334.072

62.199.729

1.252

1.235

1.252

1.235

0

0

2018
€

2017
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

30.975
3.551.368

30.975
3.471.871

Totaal afschrijvingen

3.582.343

3.502.846

2018
€

2017
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

0
0
0

0
1.247.853
0

Totaal

0

1.247.853

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

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Betrof in 2017 onder andere afboeking brandwerende voorzieningen locatie het meulenbelt voor een bedrag van € 1.057.222.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

7.136.357
5.344.051
2.715.465
2.710.761
930.009
-919.247

7.935.330
5.095.080
2.405.480
2.860.219
898.236
1.663.547

17.917.396

20.857.892

De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

77.993
77.993

72.088
72.088

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-2.136.302
-2.136.302

-2.228.435
-2.228.435

Totaal financiële baten en lasten

-2.058.308

-2.156.347

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:
Onder de post dotaties en vrijval voorzieningen is de afname van de voorziening WGA € 919.247 opgenomen.

24. Financiële baten en lasten

kpmg

KPMG Audit
Document waarop ons rapport
1469440/19X00163572ZWL d.d.

28 maart 2019
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

Pagina 25

Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
26. Wet normering topinkomens (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op TriviumMeulenbeltZorg.
Het voor TriviumMeulenbeltZorg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 172.000 Het betreft
klasse IV Zorg- en jeugdhulp.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1

W.G.F.
Schrander

W.C.P. Belshof

Functiegegevens

Voorzitter RvB

RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

ja

(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

152.623

153.156

11.369

11.369

Subtotaal

163.992

164.525

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

172.000

172.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

Totale bezoldiging

163.992

164.525

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor 2017 in fte
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2017

1,0

1,0

153.573

148.534

11.059

11.053

164.632

159.587

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x €1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

P. de Kroon

E.R.T. Smits

VOORZITTER

LID

W.T.A.
Dellepoort
LID

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

19.268

12.460

12.460

25.800

17.200

17.200

19.268

12.460

12.460

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

01/01 - 31/12

Totale bezoldiging 2017

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

19.268

12.336

-

-

-

19.268

12.336

12.336

Beloningen betaalbaar op termijn

I.W.H.
Zwijnenberg
LID

W.P. van
Wijngaarden
LID

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

12.460

12.830

12.336

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

17.200

17.200

12.460

12.830

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2017

12.336

12.334

-

-

12.336

12.334
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

27. Honoraria accountant

2018
€

2017
€

79.376
30.250
0
0

71.995
18.029
0
0

109.626

90.024

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

28. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende
functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 26.
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1
2
3

216.825
68.339.701
0
68.556.526

247.800
67.512.349
0
67.760.149

5

0

0

6
7
9

4.864.661
7.260.945
15.309.506
27.435.111

2.314.940
6.923.611
12.271.378
21.509.929

95.991.637

89.270.078

31-dec-18
€

31-dec-17
€

183
1.021.000
37.011.490
0
38.032.673

183
1.912.711
28.588.482
0
30.501.376

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

1.219.109

2.258.995

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

41.639.538

44.310.105

6
5
13

0
684.948
14.415.369
15.100.317

0
727.445
11.472.157
12.199.602

95.991.637

89.270.078

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref.

2018
€

2017
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

16

91.747.495

85.205.457

Subsidies

17

1.424.745

2.147.609

Overige bedrijfsopbrengsten

18

1.990.602

2.177.082

95.162.842

89.530.148

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

64.323.758

61.907.010

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

3.529.781

3.360.427

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

0

1.247.853

Overige bedrijfskosten

23

17.821.161

20.753.063

Som der bedrijfslasten

85.674.700

87.268.353

BEDRIJFSRESULTAAT

9.488.142

2.261.795

-1.956.845

-2.042.866

7.531.297

218.929

2018
€

2017
€

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve huiskamers Borne
Bestemmingsreserve innovatie in de wijk
Bestemmingsreserve Plan Almelo Zuid
Bestemmingsreserve bouwkundige aanpassingen
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve oud-Trivium
Algemene / overige reserves

8.423.008
0
0
-400.539
-400.448
-26.751
-63.973
kpmg
0
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen
Kosten van ontwikkeling
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom
Kosten van goodwill die van derden is verkregen
Vooruitbetalingen op immateriële activa

216.825
0
0
0
0

247.800
0
0
0
0

Totaal immateriële vaste activa

216.825

247.800

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

247.800
0
30.975
0
0
0
0

278.775
0
30.975
0
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

216.825

247.800

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.15.

2. Materiële vaste activa
31-dec-18
€

31-dec-17
€

Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Semi permanente gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Bouwrente
Onderhanden projecten
Trekkingsrechten
Instandhouding
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering

3.644.860
110.954
41.359.714
0
401.674
14.164.785
50.304
4.495.051
1.043.244
985.310
1.483.576
600.219
10

3.644.860
125.427
42.526.083
0
436.316
15.308.675
79.813
452.146
1.301.161
1.269.337
1.915.684
452.837
10

Totaal materiële vaste activa

68.339.701

67.512.349

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

67.512.349
4.326.158
0
3.498.806
0
0
0
0

70.496.823
1.592.831
0
3.329.452
1.247.853
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

68.339.701

67.512.349

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.16.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen NZA inzake :
Aanloopkosten
Aanloopverliezen
Boeterente

0
0
0

0
0
0

Totaal financiële vaste activa

0

0

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Af : afschrijvingen

0
0

0
0

Boekwaarde per 31 december

0

0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.17.
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5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk

385.189
-1.070.137
0

472.443
-1.070.137
-129.751

-684.948

-727.445

Totaal onderhanden werk

kpmg

KPMG Audit
Document waarop ons rapport
1469440/19X00163572ZWL d.d.

28 maart 2019
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

Pagina 32

Stichting Trivium Meulenbelt Groep

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ
t/m 2015
€

2016
€

2017
€

2018
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

0

2.314.940

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
0

0
-2.314.219
-2.314.219

4.863.940

4.863.940
0
-2.314.219
2.549.721

Saldo per 31 december

0

0

721

4.863.940

4.864.661

c

a

2.314.940
4.863.940

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-18
€

31-dec-17
€

4.864.661
0
4.864.661

2.314.940
0
2.314.940

31-dec-18
€

31-dec-17
€

73.728.584
68.864.644

64.885.241
62.570.301

4.863.940

2.314.940

De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa

2.029.721
676.020
31.771
3.957.391
566.042

1.291.833
701.812
31.742
4.818.821
79.403

Totaal debiteuren en overige vorderingen

7.260.945

6.923.611

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

7. Debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 50.048 (2017: € 48.632).
De vorderingen hebben overwegend een looptijd korter dan 1 jaar.
Onder de nog te ontvangen bedragen is een bedrag van € 2.218.728 inbegrepen wegens omzet die nog gefactureerd moet
worden.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen

15.296.278
13.228

12.260.416
10.962

Totaal liquide middelen

15.309.506

12.271.378

Toelichting:
Bij de ING-bank kan worden beschikt over een rekening-courant krediet van € 2.000.000 ter financiering van het werkkapitaal. De liquide
middelen staan vrij ter beschikking van TriviumMeulenbeltZorg.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

183
1.021.000
37.011.490
0

183
1.912.711
28.588.482
0

Totaal eigen vermogen

38.032.673

30.501.376

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Kapitaal

183

0

0

183

Totaal kapitaal

183

0

0

183

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve

1.848.738
63.973

-827.738
-63.973

0
0

1.021.000
0

Totaal bestemmingsreserves

1.912.711

-891.711

0

1.021.000

Reserve aanvaardbare kosten

Saldo per
1-jan-2018
€
28.588.482

Resultaatbestemming
€
8.423.008

Overige
mutaties
€
0

Saldo per
31-dec-2018
€
37.011.490

Totaal bestemmingsfondsen

28.588.482

8.423.008

0

37.011.490

Saldo per
1-jan-2018
€
0
0

Resultaatbestemming
€
0
0

Overige
mutaties
€
0
0

Saldo per
31-dec-2018
€
0
0

0

0

0

0

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves
Overige reserves
Totaal algemene en overige reserves
Toelichting:
De volgende bestemmingsreserves zijn door het bestuur ingesteld (zie voor doelstelling omschrijving) :
Bestemmingsreserve automatisering € 100.000,Bestemmingsreserve verbouw huiskamers Borne € 621.000,Bestemmingsreserve innovatie in de wijk € 300.000,-
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2018
en resultaat over 2018
De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

38.032.673

7.531.297

2.228.804
2.070.466
-908.564

-24.602
115.710
-78.802

41.423.379

7.543.603

Stichting de Groene Brug
Stichting het Zwaantje
Stichting Zorgcontinuum
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
11. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2018
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2018
€

- voorziening jubileumuitkeringen
- voorziening wga

595.448
1.663.547

0
206.519

77.990
331.570

42.649
794.196

474.809
744.300

Totaal voorzieningen

2.258.995

206.519

409.560

836.845

1.219.109

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

41.639.538
0

44.310.105
0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

41.639.538

44.310.105

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

47.144.803
0
2.835.334

49.979.503
0
2.834.699

Stand per 31 december

44.309.469

47.144.804

2.669.931

2.834.699

41.639.538

44.310.105

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
De voorziening is overwegend langlopend van aard.
12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

2.669.931
41.639.538
31.661.666

2.834.699
44.310.105
34.156.138

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

De reële waarde van de leningen is € 48.300.000
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden
Nog te betalen kosten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva

1.612.161
2.669.931
1.331.728
565.601
0
2.277.488
1.718.314
2.771.185
1.221.694
247.265

971.457
2.834.699
1.248.448
354.645
1.199
275.518
1.828.501
2.686.781
983.600
287.308

14.415.369

11.472.157

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
Onder overige schulden is een post met betrekking tot transitiemiddelen opgenomen van € 2.000.406,- .
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5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Immaterieel
disagio
€
Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

309.750
0
61.950

Boekwaarde per 1 januari 2018

247.800

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

Totaal
€

€

€

€

309.750
0
61.950
0

0

0

0

247.800

0
30.975
0
0

30.975

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

€

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-30.975

0

0

0

0

-30.975

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

309.750
92.925

0
0

0
0

0
0

0
0

309.750
92.925

Boekwaarde per 31 december 2018

216.825

0

0

0

0

216.825

Afschrijvingspercentage
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5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2018

Grond
€

TerreinVoorzieningen
€

Gebouwen
€

Semi perm.
gebouwen
€

Verbouwingen
€

Installaties
€

Bouwrente
€

Onderhanden
projecten
€

SubTotaal
€

3.644.860

289.451

58.318.471

0

692.834

22.913.358

1.180.407

452.146

87.491.527

164.024

15.792.388

0

256.518

7.604.683

1.100.594

125.427

42.526.083

0

436.316

15.308.675

79.813

3.644.860

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

14.473

1.166.369

34.642

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

Totaal
€

24.918.207

102.814.475
0
35.302.126

452.146

62.573.320

67.512.349

4.042.905

4.042.905
0
2.388.883
0
0

4.326.158
0
3.498.806
0
0

35.565

35.565
0
35.565

1.332.247
0
1.332.247

0
0
0
0
827.352

1.143.890

29.509

35.565

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-14.473

-1.166.369

0

-34.642

-1.143.890

-29.509

4.042.905

1.654.022

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.644.860
0
0

289.451
0
178.497

58.318.471
0
16.958.757

0
0
0

692.834
0
291.160

22.877.793
0
8.713.008

1.180.407
0
1.130.103

4.495.051
0
0

91.498.867 105.808.386
0
0
KPMG Audit
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Boekwaarde per 31 december 2018

3.644.860

110.954

41.359.714

0

401.674

14.164.785

50.304

4.495.051

64.227.342
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5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Trekkings
rechten
€

Instandhouding
€

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Automatisering
€

3
-7

15.322.948
0
10.383.919

10

4.939.029

283.253
0
1.109.923
0
0

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.158.341

3.589.905

4.895.346

4.857.180

2.320.568

2.979.662

679.353
0
226.516

Boekwaarde per 1 januari 2018

1.301.161

1.269.337

1.915.684

452.837

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

283.253
257.917

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

SubTotaal
€

284.027

432.108

135.871

0

726.546

570.136

0

0

726.546

570.136

0

0

1.296.682
0
1.296.682

0

0

0

0

0

0
0
0
0

-257.917

-284.027

-432.108

147.382

0

-826.670

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.158.341
0
5.115.097

2.863.359
0
1.878.049

4.325.210
0
2.841.634

962.606
0
362.387

3
0
-7

14.309.519
0
10.197.160

Boekwaarde per 31 december 2018

1.043.244

985.310

1.483.576

600.219

10

4.112.359

5,0%

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
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5.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

NZA-FVA
€
Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

Boekwaarde per 1 januari 2018

0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

€

€

€

€

Totaal
€

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

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

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

0

0

0

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Boekwaarde per 31 december 2018

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingspercentage

2,5% en 3%
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BIJLAGE

5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018 (enkelvoudig)

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

%

€
NWB
BNG
BNG
ING
NWB
NWB
ING
ING
Rabobank
NWB
ING
ING
BNG
Aegon

Totaal

22-jul-96
1-feb-03
1-feb-03
21-jul-04
15-okt-07
1-apr-05
1-jul-04
1-dec-04
1-aug-06
1-aug-06
1-okt-09
1-okt-10
10-nov-14
30-okt-15

2.627.206
952.938
3.509.264
7.200.000
13.750.000
4.220.156
3.500.000
3.000.000
4.000.000
4.000.000
23.500.000
5.300.000
1.500.000
11.800.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
2017
2018
rente

22
21
20
10
30
31
20
20
10
20
10
31
10
20

onderhands
onderhands
onderhands
hypotecair
hypothecair
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands

6,93%
6,20%
4,33%
3,91%
4,77%
4,20%
4,29%
3,93%
4,16%
4,39%
4,47%
4,41%
1,08%
1,39%

€

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
over 5 jaar
in 2018
2018

€

€

0

Aflossingswijze

€

120.025
45.378
175.463
0
458.333
136.134
0
0
0
200.000
783.333
176.668
150.000
590.000

0
0
175.463
0
8.708.335
2.382.347
0
0
0
1.600.000
16.450.000
4.063.324
900.000
10.030.000

0
0
0
0
6.416.670
1.701.677
0
0
0
600.000
12.533.335
3.179.984
150.000
7.080.000

2.835.334

44.309.469

31.661.666

120.025
45.378
350.926
0
9.166.668
2.518.481
0
0
0
1.800.000
17.233.333
4.239.992
1.050.000
10.620.000

47.144.803

€

Resterende
looptijd in
jaren eind
2018

Aflos-sing
2019

Gestelde
zekerheden

€
0
0
1
0
19
18
0
0
0
8
21
23
6
16

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

0
0
175.463
0
458.333
136.134
0
0
0
200.000
783.333
176.668
150.000
590.000

Gemeentegarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ
WfZ

Wfz

2.669.931
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)
Overige zorgprestaties
Omzet DBC's / DBC zorgproducten
Totaal

2018
€

2017
€

12.356.443
71.728.178
0
1.364.993
0
0
0
6.297.881
91.747.495

11.761.671
64.885.241
0
1.568.742
0
0
0
6.989.804
85.205.457

2018
€

2017
€

591.368
0
0
351.788
0
0
86.317
395.271

1.329.127
0
0
413.204
0
0
78.315
326.963

1.424.745

2.147.609

17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Subsidies Wlz/Zvw-zorg
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal

Toelichting:
Onder opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) is o.a. het kortdurend eerste lijnsverblijf ad. € 3.292.195
(2017: € 3.324.638) opgenomen.

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Overige dienstverlening
Overige opbrengsten

1.390.017
600.585

1.268.644
908.438

Totaal

1.990.602

2.177.082
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten

49.277.047
7.870.219
4.022.958
1.794.931

47.591.047
7.578.807
3.863.315
1.903.736

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

62.965.155
1.358.604

60.936.906
970.104

Totaal personeelskosten

64.323.758

61.907.010

1.252

1.232

1.252

1.232

0

0

2018
€

2017
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

30.975
3.498.806

30.975
3.329.452

Totaal afschrijvingen

3.529.781

3.360.427

2018
€

2017
€

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

0
0

0
1.247.853

Totaal

0

1.247.853

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

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Betrof in 2017 onder andere afboeking brandwerende voorzieningen locatie het meulenbelt voor een bedrag van € 1.057.222.
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LASTEN

23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

2018
€

2017
€

7.136.357
5.260.177
2.715.465
2.698.400
930.009
-919.247

7.934.879
5.020.987
2.401.949
2.855.926
875.775
1.663.547

17.821.161

20.753.063

Toelichting:
Onder de post dotaties en vrijval voorzieningen is de afname van de voorziening WGA € 919.247 opgenomen.

24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

71.600
71.600

72.088
72.088

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-2.028.446
-2.028.446

-2.114.954
-2.114.954

Totaal financiële baten en lasten

-1.956.845

-2.042.866

Opstellen van de jaarrekening
De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening opgesteld d.d. 28 maart 2019

W.G
W.G.F. Schrander

W.G.
W.C.P. Belshof
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Trivium Meulenbelt Groep heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld op
28 maart 2019.
De raad van toezicht van de Stichting Trivium Meulenbelt Groep heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd en
vastgesteld op 28 maart 2019.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de verdeling opgenomen onder de resultatenrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
W.G
W.G.F. Schrander

28 maart 2019

W.G
W.C.P. Belshof

28 maart 2019

W.G
P. de Kroon

28 maart 2019

W.G
E. Smits

28 maart 2019

W.G
W. van Wijngaarden

28 maart 2019

W.G
W. Dellepoort

28 maart 2019

W.G
I. Zwijnenberg

28 maart 2019
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Trivium Meulenbelt Groep

Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Trivium Meulenbelt Groep (hierna ‘de stichting’) te
Borne (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Trivium Meulenbelt Groep per
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling
verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018; 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 Wet normering topinkomens (WNT)
2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Trivium Meulenbelt Groep 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling
bezoldigingsmaximum 2015/2014
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij het bezoldigingsmaximum
WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting Trivium Meulenbelt Groep als
uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de
KPMG Audit
totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014.
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Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit:
—

het jaardocument 2018;

—

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
controlewerkzaamheden 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 getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de RvW. In dit kader is de Raad van Bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 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 organisatie in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten 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 organisatie haar activiteiten 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,
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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 vande 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 2018, 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 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.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen of de
activiteiten. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen of de activiteiten geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Zwolle, 28 maart 2019
KPMG Accountants N.V.
J. Dijkstra RA
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